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Inom ramen för det här arbetet avses det att reda ut om det finns någonting som kan identifieras 

som samhällskunskapsdidaktik i olika samhällskunskapslärares dagliga praktik. Om så är fallet 

är följdfrågan hur den didaktiken kommer till uttryck? För att kunna få ett svar på frågan 

intervjuades fyra gymnasielärare i samhällskunskap på olika kurser och kurser. 

Samhällskunskapsdidaktik är ett något problematiskt begrepp då det inte har någon enad 

definition. I det här arbetet har framförallt lärarns målsättningar med den egna undervisningen, 

hur de rent praktiskt undervisar i ämnet, samt vilka utmaningar de anser finns för en 

samhällskunskapslärare i deras position idag, varit de faktorer som undersökts. Det visar sig 

genom arbetet att det finns en typ av ämnesspecifik didaktik för samhällskunskapen bland de 

lärare som intervjuats. Nyckelbegreppen för den, så kallade, samhällskunskapsdidaktiken kan 

framförallt identifieras som mycket frihet, möjlighet till stor variation i material och metoder 

samt ett för läraren stort eget handlingsutrymme. 
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1. Inledning 
I uppsatsens första kapitel presenteras bakgrunden till uppsatsen tillkomst, syfte, 

frågeställningar och definitioner av centrala begrepp i arbetet.  

1.1 Bakgrund 

I läroplanen (Skolverket, 2011a, Lgy11) finns ett stort fokus på begreppet demokrati, eleverna 

ska lära sig om demokrati och de ska samtidigt fostras in i demokrati. De fyra här nedan citerade 

raderna är de inledande meningarna i den svenska läroplanen för gymnasieskolan och står under 

rubriken ”grundläggande värden”: 

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen 

inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den 

ska främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska 

förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. (Skolverket, 2011a, sid. 5). 

De demokratiska värdena är alltså grundläggande för hela det svenska skolväsendet och det är 

hela utbildningens ansvar att både förmedla och förankra dessa värden och värderingar hos 

eleverna. Ämnet samhällskunskap blir extra viktigt när det kommer till utbildning i demokrati 

vilket blir tydligt vid en titt på rubriken ”Ämnets syfte” för ämnet samhällskunskap i Lgy11: 

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och 

utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika sam- hällsfrågor. 

Politiska, sociala och ekonomiska band sammanlänkar i dag människor 

i olika samhällen över hela världen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 

kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänsk- liga 

rättigheterna inklusive barns och ungdomars rättigheter i enlighet med konventio- nen om 

barnets rättigheter. (Skolverket, 2011a, sid. 143) 

Formuleringen kan tyckas väldigt komplex, vilket jag också utgår från att den är. 

Samhällskunskap är ett tvärvetenskapligt ämne (Skolverket, 2011a, sid. 143) och har ett 

innehåll som egentligen, teoretiskt sett, skulle kunna vara i det närmaste oändligt. I praktiken 

finns dock inga sådana utrymmen, och med gymnasiereformen och den nya läroplanenen från 

2011 (Lgy11) blev utrymmet till och med ännu mindre än tidigare. Idag är det minst 100 poäng 

för elever på studieförberedande program som gäller medan det för elever på yrkesprogram 



6 

 

 

endast är 50 poäng som läses obligatoriskt, vilket kan jämföras med tidigare då alla elever, 

oavsett program, läste 100 obligatoriska poäng i samhällskunskap.   

 I den regeringsproposition som föregick gymnasiereformen (Prop. 2008/09: 199, sid. 

79) menar man på att yrkesutbildningarna inom gymnasieskolan var alltför teoretiserade 

samtidigt som de studieförberedande programmen inte i tillräckligt hög grad lyckades med att 

examinera studenter väl förberedda för högskolestudier. Detta ledde alltså till att den 

obligatoriska mängden samhällskunskap för yrkeselever halverades för att ge utrymme för mer 

yrkesbaserad undervisning. I kommentarmaterialet för ämnet samhällskunskap (Skolverket, 

2011b, sid. 2) finns ett förtydligande av vad skillnaden mellan yrkesprogrammens 50 

poängskurs och de studieförberande programmens 100 poängskurs främst innebär. Där kan man 

läsa att yrkesprogrammens samhällskunskapskurs (samhällskunskap 1a1) ”[…] innehåller mer 

av vad som kallas medborgarkunskap (till exempel demokrati, politik och privatekonomi) och 

mindre av vetenskapliga förmågor dvs. högskoleförberedande kunskapsinnehåll.” (Skolverket, 

2011b, sid. 2). 

 Det var mot den bakgrunden som mina tankegångar började cirkulera kring om det ens 

kan vara möjligt att som lärare i samhällskunskap uppfylla alla syften, mål och centrala 

innehåll. Hur gör de som faktiskt är verksamma lärare i samhällskunskap? Hur går de till väga? 

Hur undervisar man egentligen i samhällskunskap för att inom en strikt begränsad tidstillgång 

(högt räknat en timme per gymnasiepoäng, alltså som exempel 50 timmar i samhällskunskap 

1a1 och 100 timmar i samhällskunskap 1b) lyckas med att både förmedla kunskap samt fostra 

demokratiska medborgare? För mig var det en ekvation som var svår att få ihop och ett intresse 

för hur man undervisar i samhällskunskap väcktes. I och med att mina frågeställningar 

cirkulerade kring ”hur, vad och varför” i samhällskunskapen blev det naturligt att falla in på det 

ämnesdidaktiska fältet. Därmed tar den här uppsatsen sitt avstamp inom ämnesdidaktiken med 

avsikt att se om det finns en speciell samhällskunskapsdidaktik bland samhällskunskapslärare 

och hur den i sådana fall ter sig i praktiken.  

1.2 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med arbetet är att kvalitativt undersöka, jämföra, analysera och sammanställa hur fyra 

olika lärare i olika gymnasiekurser på olika gymnasieprogram praktiskt undervisar i ämnet 

samhällskunskap med fokus på den ämnesdidaktiska hur-frågan. Då syftet med arbetet bygger 
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på en kvalitativ ansats men målsättning att kunna jämföra och sammanställa hur olika lärare 

undervisar specifikt i ämnet samhällskunskap finns ingen avsikt att dra några slutsatser kring 

vad som är rätt eller fel i sammanhanget. Avsikten är alltså att göra ett nedslag i verkligheten 

och sedan utifrån det föra en diskussion kring ämnesdidaktiken i samhällskunskapsämnet 

utifrån lärarnas egna svar och delar av den tidigare forskning i ämnet som idag finns tillgänglig.  

 Utifrån de förutsättningarna formulerades följande huvudfrågeställning som grund för 

arbetet: Finns det i den dagliga praktiken en speciell samhällskunskapsdidaktik i 

samhällskunskapslärares undervisning och hur kommer den i sådana fall till uttryck. Till den 

huvudfrågeställningen formulerades sedan fyra underfrågor för att göra huvudfrågan mer 

operationell. De fyra frågorna användes även senare som huvudrubriker och ledstjärnor när 

intervjufrågorna senare konstruerades och de redovisas i punktlistan här nedan. 

1.   Vilka mål har samhällskunskapslärare i ämnet samhällskunskap med sin undervisning 

och utifrån vad planeras denna? 

2.   Hur undervisar samhällskunskapslärare i ämnet samhällskunskap på olika kurser och 

program? 

3.   Vilka utmaningar kan lärare i ämnet samhällskunskap möta på olika gymnasiekurser i 

samhällskunskap och hur bemöts dessa utmaningar? 

4.   Hur tänker lärare i ämnet samhällskunskap kring begrepp som fostran och socialisering 

samt hur hanterar de eventuell förekomst av extremism och/ eller diskussioner kring 

kontroversiella ämnen i klassrummet? 

1.4 Begreppsdefinitioner  

Styrdokument 

Styrdokumenten i skolan kallas ibland även för policydokument och innefattar framförallt 

skollagen, förordningar och föreskrifter för skolan och läroplanen. Skollagen kommer från 

riksdagen medan de andra dokumenten beslutas av regeringen. Det finns flera olika läroplaner 

inom den svenska skolan men i det här arbetet är det Läroplanen för gymnasieskolan 2011 

(Lgy11) som är det mest centrala styrdokumentet. I Lgy11 finns bland annat skolans 

grundläggande värden nedskrivna samt examensmålen för alla de nationella 
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gymnasieprogrammen och alla ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena (Lärarnas 

riksförbund, 2016, Skolans styrdokument).  

Kurser 

Begreppet kurser förekommer ett antal gånger i uppsatsen och avser då de olika kurser som ges 

i den svenska gymnasieskolan idag inom ämnet samhällskunskap. Aktuella kurser i arbetet är 

samhällskunskap 1a1, samhällskunskap 1a2, Samhällskunskap 1b och samhällskunskap 2. 

Samhällskunskap 1a1 är obligatorisk på yrkesprogram och ger inte högskolebehörighet om den 

inte läses med den kompletterande kursen samhällskunskap 1a2. Samhällskunskap 1a1 och 

samhällskunskap 1a2 ger tillsammans samma behörighet som enbart kursen samhällskunskap 

1b och ska därför i kombination vara likvärdiga med kursen samhällskunskap 1b (Skolverket, 

2011a, sid. 144).  

Centralt innehåll 

Med centralt innehåll avses det innehåll som anges under rubriken ”Undervisningen i kursen 

ska behandla följande centrala innehåll:” (Skolverket, 2011b, sid. 3,5,7,10,12,15,17) för var 

och en av samhällskunskapsämnets olika kursplaner för gymnasiet. Det centra innehållet är 

specifikt utformat för varje enskild kurs och återges i form av ett antal punkter som beskriver 

vilket innehåll som ska behandlas under kursen. 

Kontroversiella ämnen 

Med begreppet kontroversiella ämnen avses enligt Långström och Virta (2011, sid. 240) ämnen 

om man som lärare bör närma sig med stor försiktighet i undervisningen, man bör fundera över 

både om, hur och varför ämnet överhuvudtaget ska föras på tal. Ämnen av typen 

”kontroversiella” definieras av Långström och Virta som att ”[…] det finns så motstridiga och 

kritiska åsikter i den frågan att den kan väcka anstöt, stort obehag och till och med vara orsaken 

till allvarliga konflikter.” (Långström och Virta, 2011, sid. 240).  

Extremism 

Extrema åsikter bland elever är inte bara en utmaning för lärare i samhällskunskap skriver 

Långström och Virta (2011, sid 227) men innebär ofta en extra utmaning för lärare i 

samhällskunskap och historia. Långström och Virta menar att begreppen extremism, populism 

och rasism inte är helt lättdefinierade, men de gör ett försök, ”När en person blir väldigt ensidig 

och bara ser det mesta i svart-vitt och dessutom utvecklar intolerans och får svårigheter att 
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acceptera alternativa åsikter då kan han eller hon framstå som extremistisk.” (Långström och 

Virta, 2011, sid. 228).  

Frontlinjebyråkrater 

Fronlinjebyråkrater, eller Street-level bureaucrats som är det ursprungliga begreppet vilket 

sedan översatts i olika varianter till svenska, är ett begrepp som härrör från Lipsky (1980). 

Begreppet syftar till personer som arbetar med myndighetsutövning på ”street-level” nivå, alltså 

anställda inom offentlig sektor och som i sitt arbete utgör det sista ledet i den kedja där politiska 

beslut blir till praktiskt handlande. För frontlinjebyråkrater sker det överförandet genom det 

direkta mötet med klienterna ”face to face”.  

2. Litteraturgenomgång 
I det här kapitlet tas tidigare forskning upp, sorterat under olika underrubriker, liksom för 

arbetet relevanta delar ur styrdokumenten. Dessutom presenteras det teoretiska perspektiv som 

ligger bakom uppsatsen, Lipskys frontlinjebyråkratteori.  

2.1  Tidigare forskning  

Den tidigare forskningen har delats in i tre underrubriker. Under första rubriken behandlas 

själva samhällskunskapsdidaktikbegreppet, vad det egentligen innefattar och innebär. Det finns 

två olika huvudinriktningar att ta hänsyn till här, en sida som tycker att kunskap är det viktigaste 

för eleverna och en annan sida som istället ställer fostran som det mest centrala uppdraget för 

en samhällskunskapslärare. Under den andra rubriken behandlas den teoretiska bilden av vad 

som händer mellan styrdokumenten och lärares faktiska undervisning, alltså hur ganska 

teoretiserade mål på papper transformeras genom läraren till praktisk undervisning. Den tredje 

och siste rubriken behandlar slutligen några av de utmaningar som en samhällskunskapslärare 

kan stöta på i olika undervisningssituationer och i möten med elever, nämligen känsliga eller 

kontroversiella ämnen och kanske även i vissa fall olika grader av extremism. 

2.1.1 Samhällskunskapsdidaktik – vad innebär det? 

Samhällskunskapsdidaktik är ett inte helt oproblematiskt begrepp och bland annat Bergström 

och Ekström (2015, sid. 93-115)  diskuterar hur ämnesdidaktiken inom samhällskunskapen 

förstås idag och vad den bör utgöras av för komponenter. De menar att 
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samhällskunskapsdidaktiken inte är helt enkel att definiera utan att den befinner sig i någon 

sorts gränsland vilket de försöker förklara med vad de kallar för ”brometaforen”. Brometaforen 

kan förstås som en föreställd bro mellan å ena sidan det specifika ämnet och å andra sidan 

didaktiken. ”Bron” knyter alltså ihop två olika vetenskapliga fält, länkar dem samman och 

skapar genom länken ett nytt, tredje område. Det här tredje området kan då alltså ringas in och 

benämnas som ämnesdidaktik och i fallet med ämnet samhällskunskap blir det därmed tal om 

samhällskunskapsdidaktik.  

 Att området samhällskunskapsdidaktik ens ska existera motiveras av Bergström och 

Ekström (2015, sid. 93-115) med att det är viktigt att se de ämnesspecifika utmaningarna när 

det kommer till undervisning, lärande sker inte på samma sätt i alla ämnen. Utifrån detta 

resonemang kommer de även in på att den delade syn på elevers lärande som finns, även inom 

samma ämne. Med det avses alltså de olika teorier som finns kring hur vi kan se på vad kunskap 

är, och de menar att inom ämnesdidaktiken blir det en kanske särskilt aktuell fråga att fundera 

kring.  

 Sandahl (2011, sid. 9-20) diskuterar kring samhällskunskapsdidaktik och han betonar 

särskilt vikten av att det formulerade innehållet i ämnet inte bara fokuserar på olika områden 

av kunskap utan att det även tar ett större grepp kring vilka färdigheter eleven ska få med sig. 

Han tar upp det historiska perspektivet på ämnet där man tydligt kunnat se hur skiftningarna 

gått över tid rörande huruvida de fostrande inslagen eller själva kunskapen om ämnet varit 

starkast betonat i samhällskunskapsämnet.  I den senaste läroplanen (Lgy11) tycks betoningen, 

enligt Sandahl, på kunskap vara den som smäller högst. Han konstaterar vidare att det finns 

mycket lite forskning kring vad lärarna i samhällskunskap faktiskt gör, vad de konkret arbetar 

med. 

 Sandahl (2011, sid. 83-179) menar även på att det finns en avsaknad av begreppslig 

enighet som präglar samhällskunskapen. Att räkna upp vilket stoff som berörs i undervisningen 

är inte svårt men däremot att lyckas sätta fingret på det djupare innehållet är desto svårare. 

Sandahl väljer här att använda begreppen Första ordningens kunskaper och Andra ordningens 

kunskaper. Första ordningens kunskaper är till exempel att kunna förklara enkla begrepp. Andra 

ordningens kunskaper är kunskaper som ligger djupare än första ordningens kunskaper. 

Exempel på andra ordningens kunskaper är att kunna anta olika samhällsvetenskapliga 
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perspektiv, att kunna dra slutsatser kring en samhällsfråga eller att kunna både förstå, och 

dessutom använda, abstrakta begrepp. Genom att även använda andra ordningens kunskaper i 

sin undervisning menar Sandahl att lärare i samhällskunskap kan lyckas med både delen med 

den demokratiska fostran och delen med kunskapsmålen, vilket i fallet med 

samhällskunskapsämnet då måste ses som en lyckad samhällskunskapsundervisning.  

 I en senare publicerad artikel fortsätter Sandahl (2014, sid. 53-84) att vissa intresse för, 

och rikta kritik mot, samhällskunskapsdidaktiken. Han hävdar att ämnet samhällskunskap idag 

mest går ut på att via undervisning legitimera den rådande bilden av samhället. Han fortsätter 

även att diskutera tesen att ämnet blivit för alltför inriktat på begrepp. Faran med det, menar 

han, är att eleverna bara får med sig begrepp men inte några redskap, de tenderar att bara bli 

passiva åskådare istället för aktiva medborgare med ett kritiskt förhållningssätt. Sandahl 

framhäver vikten av att lära eleverna hur de kan påverka det samhälle de lever i, inte bara kunna 

beskriva det i vetenskapliga termer. 

2.1.2 Vad händer mellan styrdokument och undervisning? 

Florin Sädblom (2015) skriver om hur lärare hanterar styrdokumenten i en skola som starkt 

präglas av mål- och resultatstyrning. Hon menar på att mål- och resultatstyrningen i skolan inte 

är helt problemfri och att den ofta oförtjänt framställs som betydligt mindre problematisk än 

vad den faktiskt är. Hon vill vidare påstå att det inte är tillräckligt att förenkla målen så att de 

blir tydliga för eleverna när målen i sig är att skapa ett ”kunnande”. Istället, menar hon, bör 

man fokusera mer på att få lärare att förstå hur man genom undervisning kan skapa detta 

kunnande. 

 Det är grundskolan som har störst fokus i Florin Sädholms (2015) forskning men hon 

har ändå en hel del att säga som även är relevant för gymnasiet. Det hon riktat in sig på i sin 

forskning är att försöka se hur läroplanens mål överförs i klassrummet. Hon frågar sig huruvida 

tydliga mål i klassrummet är viktigt för elevernas faktiska lärande då hon menar att verkligheten 

inte är så enkel som att mål helt enkelt kan överföras på eleverna bara de är tydliga nog. Hon 

menar istället att det som bör problematiseras är vad målen egentligen innebär, vad är det 

egentligen som eleverna ska lära sig? Hur utvecklar eleverna ett sådant, specifikt, kunnande? 

 Med referens till Linde (2012) problematiserar Florin Sädholm (2015) uttrycket bland 

lärare att ”bryta ned” målen som ett sätt att konkretisera dem. Med ”bryta ned” menar Linde att 
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målen förenklas, och det är inte önskvärt. Eleverna ska enligt olika kursplaner utveckla 

”kunnanden” men Florin Sädholm anser att för mycket fokus legat vid de resultat elever 

presterar istället för att fokusera på hur man kan hitta fungerande sätt att lära ut som leder till 

just kunnande bland eleverna. 

 Florin Sädholm (2015, sid. 250-254) kommer vidare in på den tolkningsproblematik 

som finns, vilken innebär att det ingår i varje enskild ärares uppgift att först tolka och förstå de 

olika kursplanerna och sedan omsätta dem till praktik. Hon problematiserar även att den nya 

läroplanen har ett större tolkningsutrymme än den tidigare men den har samtidigt ett större 

fokus vid resultat vilket, paradoxalt nog, hindrar lärarens frihet.  

 En annan forskare som rör sig inom området för tolkning och frihet hos lärare är 

Karlefjärd.  Karlefjärd (2011, sid. 9-12) problematiserar förhållandet mellan styrdokumenten 

(som hon kallar politisk styrning) och lärarens praktiska yrkesutövning (själva undervisningen). 

Karlefjärd lägger alltså  mycket vikt vid det handlingsutrymme läraren har och menar att i ett 

ämne som samhällskunskap, ett ämne som är brett och inte speciellt avgränsat eller specifikt, 

så blir lärarens fria handlingsutrymme ännu större och det leder till att olika lärares 

samhällskunskapsundervisning, åtminstone i teorin, skulle kunna ha ett mycket varierat 

innehåll. 

 Karlefjärd (2011, sid. 22-27) lyfter även fram att man faktiskt inte vet speciellt mycket 

om hur lärares transformation av ämnet samhällskunskap till eleverna går till och det tycks vid 

tiden för hennes avhandling finnas ett hålrum här gällande forskning. I den egna forskningen 

tittar Karlefjärd därför på vilka faktorer som spelar in när det kommer till att planera den egna 

undervisningen för samhällskunskapslärare. Det visar sig i hennes undersökning att de lärare 

som deltog i hennes studie upplevde att de var fria att skapa sin egen undervisning i 

samhällskunskap i förhållande till styrdokumenten.  

2.1.3 Att behandla känsliga eller kontroversiella ämnen och bemöta extremism 

Bernmark-Ottosson (2009, sid. 33-80) har gjort en studie, som till stor del liknar den som 

genomförts för den här uppsatsen, där hon intervjuat fyra lärare i pensionsålder. Bland samtliga 

av de fyra lärarna står det tydligt att de i början av sina lärarkarriärer begick ett antal misstag. 

Med åren utvecklades de enormt mycket som lärare, deras didaktiska förmågor förbättrades och 

de lärde sig strategier för att lösa olika situationer. Vad sådana strategier kan bygga på ges det 
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tre exempel på av Långström och Virta (2011, sid. 242). De har skissat fram tre olika typer av 

personligheter bland lärare och dess gensvar på kontroversiella frågor, de tre typerna kallas för 

undvikarna, grävarna och taktikerna.  

 ”Undvikarna” undviker, som namnet antyder, att behandla kontroversiella ämnen så 

långt det bara är möjligt. ”Grävarna” däremot älskar kontroversiella ämnen, de är väldigt drivna 

i kontroversiella frågor och vill gärna ha igång debatter av olika slag. ”Taktikerna” ser till att 

ha alla papper i ordning innan de agerar, det vill säga att de rekar av området innan de ger sig 

in på det och har troligtvis ventilerat sina tankegångar med kollegor och skolledning för att 

finna de bäste metoderna att närma sig ämnet utan att riskera att gå i några fällor.  

 En högst väsentlig fråga i sammanhanget är också vad kontroversiella ämnen egentligen 

är? ”Det kan vara ämnen som tar upp eller innehåller makt-, klass-, kön-, etnicitets-, tros-, och 

miljöfrågor.” (Långström och Virta, 2011, sid. 242). Vad som är ett kontroversiellt ämne i en 

grupp behöver inte vara det i en annan, det beror bland annat på vilka individer som finns i 

gruppen och vad dessa har för erfarenheter med sig. Långström och Virta (2011, sid. 242-243) 

hävdar också att mer oerfarna lärare är försiktigare med att ge sig in bland känsliga ämnen än 

vad erfarna lärare är, något som stämmer väl överens med de erfarenheter Bernmark-Ottossons 

informanter delade med sig av.  

 Det är inte bara ämnet i sig som kan vara kontroversiellt utan även läraren själv kan 

uppträda mer eller mindre kontroversiellt. Ett exempel kan vara lärarens egna politiska åsikt, 

det är inte fel att som lärare dela med sig av den egna politiska åsikten om det i något 

sammanhang blir aktuellt men givetvis får lärare aldrig försöka påverka eleverna i någon 

politisk riktning, vare sig man är öppen med den egna åsikten eller inte. Som lärare bör man 

överlag vara försiktig med att ge värderande omdömen inom exempelvis politiken, framförallt 

att tala nedlåtande om personer eller organisationer av olika slag är något man som lärare bör 

undvika (Långström och Virta, 2011, sid. 243). 

 En annan utmaning för lärare i skolan, och kanske extra mycket för lärare i historia och 

samhällskunskap, är, enligt Långström och Virta (2011, sid. 227) att bemöta extremism bland 

elever. Skolan i Sverige står för en värdegrund som bygger bland annat på respekt, mänskliga 

rättigheter och demokratiska värden. ”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt får de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 
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samhället vilar på.” (Skolverket, 2011a, sid.5). Som det verkar hos Långström och Virta (2011, 

sid. 227) så är det inte speciellt vanligt förekommande med extremistiska åsikter bland elever, 

såsom exempelvis främlingsfientlighet. De menar vidare att det oftast bara är en begränsad del 

av en grupp som kommer med dessa idéer och inte hela klasser i gemensamt samförstånd.  

Varför vissa elever väljer att ställa sig bakom extrema åsikter, eller hävdar att de gör det, är det 

enligt Långström och Virta (2011, sid 227) svårt att svara på. Det kan finnas många 

bakomliggande orsaker men oavsett vilka de orsakerna är så är frågan vad skolan kan göra åt 

det? Skolan är inte direkt känd för sitt arbete mot extremism och det har helt enkelt inte funnits 

några speciella instrument för skolan att hantera sådant bland elever. Idag menar Långström 

och Virta dock att man tänka att samhällskunskapslärare har en preventiv roll i skolans arbete 

mot extremism. Genom undervisning i exempelvis kritiskt tänkande kan eleverna lära sig att 

själva ifrågasätta extrema åsikter istället för att okritiskt ta dem till sig baserat på vad de hört 

eller vad någon sagt.  

 Ibland räcker det dock inte att arbeta förebyggande utan åsikterna dyker ändå upp, hur 

bör en lärare då hantera det? Långström och Virta (2011, sid. 230) föreslår löpande 

undervisning i samhällskunskapen om, och arbete med, bland annat demokrati, värdegrund och 

mänskliga rättigheter. Att även arbeta med elevernas kritiska tänkande och ifrågasättande av 

källor och åsikter samt arbete med att kunna se på olika händelser och fenomen ur flera olika 

perspektiv är att bygga en bra grund att stå på. Med den grunden att falla tillbaka på, och även 

att hänvisa till om extrema åsikter dyker upp i undervisningen, så har läraren ett bättre stöd för 

sig själv att ge eleven något konkret i respons. Långström och Virta rekommenderar inte att att 

läraren under några omständigheter får eleven att framstå som en skyldig fiende. Det är bättre 

att försöka tala med eleven och försöka få denne att tänka till om de egna åsikterna. I de fall då 

eleven verkligen är övertygad om sin åsikt och inte är i någon som helst mån öppen för 

förändring så får man som lärare vara tuff och hänvisa till svensk lag om att det inte är tillåtet 

att kränka andra och att det går före rättigheten om yttrandefrihet. De andra eleverna i klassen 

får inte riskeras bli kränkta på grund av en eller par elevers extrema åsikter. 

2.2 Teoretiskt perspektiv  

Den här uppsatsen utgår från en syn på lärare enligt Lipskys (1980) teori om frontlinjebyåkrater 

(Street-level bureaucrats). Lipsky (1980) menar att frontlinjebyråkrater arbetar inom den 
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offentliga sektorn med myndighetsutövning på ”street-level nivå”, alltså på den lägsta nivån 

där politiken ytterst omsätts till handlande mot en enskild individen (klienten). Lärare är 

exempel på sådana frontlinjebyråkrater, menar Lipsky, tillsammans med bland annat 

socialarbetare och poliser.  

 Karlefjärd (2011, sid. 9) är exempel på en forskare som använt sig av Lipskys teori som 

teoretiskt perspektiv på samma sätt (i en ämnesdidaktisk licentiatuppsats med inriktning på 

samhällskunskap) som det är tänkt här, för att visa på det handlingsutrymme lärare har att agera 

fritt inom ramen av skolans styrdokument. Hon menar att lärares praktik styrs utifrån statliga 

policydokument men att det sedan är upp till läraren, i egenskap av frontlinjebyråkrat, att till 

stor del själv tolka dessa och utforma den undervisning som erbjuds eleverna i den svenska 

skolan. 

Förhållandet mellan politisk styrning och faktisk undervisning går därför aldrig att beskriva 

som ett karbonpapper, där styrdokument traderas till daglig verksamhet. Istället förväntas 

lärare som professionella aktörer forma verksamhetens innehåll med grund i 

styrdokumentens intentioner. På så sätt innefattar lärares professionalism ett visst 

tolkningsföreträde när det gäller de politiskt beslutade mål som rör deras undervisning.

 

Då 

skolan är en komplex verksamhet där lärare ständigt verkar utifrån olika och ibland 

oförutsägbara förutsättningar, medföljer med tolkningsföreträde också ett handlingsutrymme 

inom vilket lärare kan agera. Det har så att säga etablerats en viss professionell autonomi, ett 

friutrymme. (Karlefjärd, 2011, Sid. 9). 

Karlefjärd (2011, sid. 9-12, 108-118) fokuserar alltså på lärares friutrymme, hur lärare hanterar 

det handlingsutrymme där de har möjlighet att agera utifrån den egna professionen. Karlefjärd 

intresserar sig för hur lärare använder sitt, som hon benämner det, friutrymme då de planerar 

den egna undervisningen. Hon exemplifierar med hur det i ämnet samhällskunskap inte finns 

några särskilt tydliga gränser kring vad som faller inom ramen för området eller ej. På så sätt 

är det, åtminstone i teorin, mycket möjligt för olika lärare att utifrån sig själva bedriva helt olika 

typer av samhällskunskapsundervisning. 

 Lipskys tankegångar kring lärare som frontlinjebyråkrater med ett eget 

handlingsutrymme har, på samma sätt som i Karlefjärds (2011) uppsats, fått ligga till grund för 

det här arbetet. Uppsatsen bör alltså läsas med förförståelsen av att läraryrket är en profession 
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som handlar utifrån den egna erfarenheten men samtidigt under styrning av olika 

policydokument som till exempel läroplan och ämnesplan.  

3. Metod 
I det här kapitlet redogörs för vilka metodiska utgångspunkter som legat till grund för arbetet. 

De olika rubrikerna till kapitlet hör ihop med strategin för arbetet, hur urvalet gick till, vilken 

datainsamlingsmetod som användes och hur denna data senare bearbetades, reliabilitet och 

validitet för arbetet samt även en redogörelse över hur hänsyn tagits till de etiska aspekterna av 

arbetet. 

3.1 Urval  

Urvalet till studien gjordes från början med avseende på att nå undervisande lärare i ämnet 

Samhällskunskap 1a1 på gymnasieskolans nationella yrkesprogram men utfallet blev i 

slutändan annorlunda. Denscombe (2000, sid.142) menar att forskare kan välja mellan att 

antingen göra ett representativt eller ett slumpmässigt urval. Helt slumpmässiga urval är dock 

inte speciellt användbara när det kommer till intervjuer då informanterna troligtvis väljs ut för 

att de har användbar information att tillföra till en viss studie. Den här uppsatsens informanter 

valdes till störst del ut genom ett, av Denscombe (2000, sid. 24-25), så kallat tillfällighetsurval 

men även till viss del genom vad Stukát (2005, sid.69) kallar för strategiskt urval. 

 Den strategiska delen i urvalet består i att endast behöriga lärare i ämnet 

samhällskunskap inom gymnasieskolan tillfrågades för deltagande. Från början var, som 

tidigare nämnt, avsikten att bara fokusera på lärare i kursen samhällskunskap 1a1på 

yrkesprogram men alla de variablerna visade sig svåra att uppfylla och strategin fick ändras för 

att göra uppsatsen genomförande möjligt inom tiden. Därigenom blev urvalet mer av 

tillfällighet och mindre av strategi, det blev helt enkelt de informanter som kunde tänka sig att 

ställa upp med kort varsel som blev de utvalda för studien. Givetvis var detta inte önskvärt men 

då studien aldrig haft för avsikt att ge ett generaliserbart resultat eller att på något sätt vara 

representativt för en grupp och då gjordes bedömningen att kriteriet på att vara verksam lärare 

och behörig i ämnet samhällskunskap var tillräckligt för att kunna ge värdefull information till 

studien. Utfallet av det ovanstående ledde till ett slutligt urval av fyra behöriga 
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samhällskunskapslärare på gymnasiet, undervisande på flera olika program och i varierade 

kurser som faller under samhällskunskapsämnet.  

3.2 Datainsamlingsmetod  

Metoden som användes för datainsamling till arbetet var semistrukturerade intervjuer. 

Inspirationen till att använda intervjuer som datainsamling för att sedan sammanställa till 

berättelser om/ porträtt av informanterna hämtades från Bernmark-Ottosson (2009) som i form 

av just personporträtt presenterar fyra gymnasielärare i samhällskunskap som hon intervjuat. 

Lärarna som intervjuades för hennes studie var äldre (runt pensionsålder) än de som figurerar i 

denna studie och de hade alla en hel del att säga om de strategier de med åren byggt upp för att 

lyckas i den egna samhällskunskapsundervisningen vilket resulterade i mycket intressant 

läsning. 

I Bilaga 2 finns alla intervjufrågorna presenterade, dock inte helt exakt i den form de 

ställdes till informanterna, samt med visst nedskrivet stöd för mig själv (vilket stod på mina 

papper under intervjuerna, men det var endast jag som såg papperna) för att kunna förklara 

frågorna på samma sätt för varje informant i de fall då oklarheter i tolkning av frågor uppstod. 

Frågorna var alltså mest ett stöd för mig själv och de skrevs ned med anpassning till att samtliga 

lärare skulle vara undervisande i kursen samhällskunskap 1a1, vilket i realiteten inte var fallet, 

varför frågorna muntligt ändrades till att istället gälla samtliga gymnasiekurser och i det 

enskilda fallet varje informants specifika undervisningskurs. Det totala antalet frågor för varje 

intervju var tio stycken och intervjuerna tog mellan 42-50 minuter att genomföra (per styck) 

vilket innebär att varje fråga tog i snitt mellan 4-5 minuter att besvara, de första frågorna tog 

generellt lite längre tid att besvara medan de sista gick lite fortare men skillnaden var inte på 

något sätt markant. Varje intervju inleddes dessutom med en fråga om informantens ålder, en 

fråga om dess antal år som verksam lärare och en fråga om vilka kurser läraren idag undervisar 

i/tidigare har undervisat i. Varje intervju genomfördes enskilt med endast mig och informanten, 

vilket av Denscombe (2011, sid. 136) kallas för en personlig intervju, och intervjuerna spelades 

även in med hjälp av en mobiltelefon för att jag vid senare tillfälle skulle ha möjlighet att lyssna 

på intervjuerna igen för att kunna komplettera mina anteckningar, kontrollera fakta och plocka 

ut eventuella citat. 
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Att en intervju är semistrukturerad, som i det här fallet, innebär enligt Denscombe (2000, 

sid. 135) att det finns förutbestämda (av forskaren) frågor att besvara eller ämnen att diskutera 

men det är snarare informantens tankar och resonemang som är intressanta än att få tag på, vad 

Denscombe kallar, förkodade svar. Semistrukturerade intervjuer pekar alltså mot en kvalitativ 

metod medan strukturerade intervjuer mer liknar muntliga enkätundersökningar och helt 

ostrukturerade intervjuer mer handlar om att forskare lyssnar passivt medan informanten talar 

och utvecklar sina resonemang på egen hand.  

Vid intervjuerna för den här uppsatsen användes ett frågeformulär som gav informanterna 

möjlighet att resonera själva men ändå höll dem inom ett relativt avgränsat område. Avsikten 

med intervjuerna var att nå informanternas egna tankar och resonemang och frågorna fick därför 

inte vara för kontrollerande men för att möjliggöra jämförelser mellan de olika informanternas 

svar i resultatdiskussionen krävdes ändå vissa ramar. Jag kunde därför välja att avbryta en 

informant när denne kom för långt bort från ämnet eller ställa följdfrågor i de fall där jag 

önskade ett djupare resonemang.  

3.3 Databearbetning  

De för uppsatsen, genom semistrukturerade intervjuer, insamlade data bearbetades genom att 

de skrevs om från fråga-svar form till mer sammanhängande narrativa berättelser som även 

tilldelades likadana underrubriker för att tydliggöra var svaren tillhörande samma område 

redovisats. Att dela in berättelserna i olika underrubriker med information om samma område 

under likadana rubriker gjordes för att tydliggöra och underlätta både skrivandet och läsningen 

av det efterföljande kapitlet (kap. 4.5) där informanternas olika svar jämförs med varandra.  

 Samtliga informanter fick svara på tio, sinsemellan, identiska intervjufrågor. Detta gav 

en bra bas till att skriva om informanternas svar till jämförbara berättelser då varje informant 

pratat om ungefär samma saker i ungefär samma ordning men gett helt individuella svar på 

varje fråga. Redovisas här bör även faktumet att den sista intervjufrågan (nr. 10) överhuvudtaget 

inte kommer att behandlas i uppsatsen. Den frågan avsåg att undersöka vetenskaplighetens roll 

i samhällskunskapsundervisningen hos de olika lärarna, ett område som visade sig hamna lite 

vid sidan av den övriga uppsatsens diskussionsämnen samt även utanför arbetets 

bakgrundslitteratur.  
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Under intervjuerna gjordes inspelningar som sedan fanns till stöd när narrativen skrevs ihop, 

dels för att kontrollera att det som tecknats ned för hand var korrekt men även för att finna 

målande citat att använda för att förstärka de individuella porträtten. Porträtten skrevs fram med 

avsikt att framförallt få med tankar och åsikter från informanterna rörande områden som var så 

lika varandra som möjligt med gruppering enligt underrubrikerna i respektive porträtt. Avsikten 

var alltså inte att finna de svar där informanterna svarat så lika som möjligt, utan ringa de mest 

exakta områden som de alla fyra uttalat sig kring.  

 Stukát (2011, sid. 46) menar att det inte finns några direkta ”fasta regler” för hur 

kvalitativa data insamlade genom intervjuer ska eller bör bearbetas. Han förslår dock en 

möjlighet i att först presentera vad informanterna sagt för att sedan gruppera svaren på ett 

lämpligt sätt. Informanternas svar har i det här arbetet inte kategoriserats i några tabeller utan 

den analys som gjorts är den jämförelse av de olika porträtten som finns under kap. 4.5; En 

jämförelse av likheter och olikheter.  

 Där presenteras alltså en for av analys av informanternas svar där svaren ställs emot 

varandra för att belysa likheter och olikheter. Jämförelsen av de fyra porträtten gick till på så 

sätt att varje informants individuella porträtt delades in efter tre rubriker (samma rubriker till 

varje porträtt) och utifrån de rubrikerna markerades svar med samma nyckelord/innebörd med 

samma färg i form av överstrykningar med olikfärgade överstrykningspennor på utskrifter av 

porträtten. Grön färg markerade att samtliga informanter ansåg samma sak, orange färg att tre 

av dem var överens, rosa färg att två tyckte/tänkte likadant och blå färg visade att en informant 

var ensam om att dela med sig av den tanken/åsikten.  

 Samma underrubriker som under varje enskilt porträtt användes som underrubriker till 

det jämförande kapitlet, vilket alltså är ett förtydligande av informanternas tankar i förhållande 

till varandra. I resultatdiskussionen diskuteras sedan de likheter och skillnader som framträtt 

genom analysen istället i förhållande till den teoretiska bas som presenteras som arbetets 

bakgrundslitteratur. 

3.4 Reliabilitet och validitet  

Intervjuer i sig, som metod för en undersökning, är ofta en kvalitativ metod och intervju som 

mätinstrument är inte direkt det skarpaste, vilket inte heller är någon hemlighet. Avsikten med 

uppsatsen är dock, som tidigare nämnt, att ge en återspegling av verkligheten hos fyra vanliga 
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lärare i samhällskunskap och därmed finns ingen målsättning att resultatet ska bli 

generaliserbart. Lärarnas intervjusvar ska ge möjliga svar på frågan om det finns en särskild 

samhällskunskapsdidaktik och hur den i sådana fall fungerar i praktiken. Resultatet av 

undersökningen hade troligtvis blivit säkrare om någon form av metodtriangulering tillämpats, 

detta kunde fördelaktigt skett genom att kombinera dessa intervjuer med observationer av 

informanterna i olika undervisningssituationer med elever. 

 Stukát (2012, sid.134) menar att reliabiliteten höjs i ett arbete om informanterna får 

komma till tals igen efter några dagar när intervjuer används som metod. Vid denna andra 

kontakt bör identiska frågor ställas igen till informanterna som då haft tid att tänka över frågorna 

och de egna svaren. Stukát menar även att vid en sådan andra träff så är den som intervjuar inte 

en okänd person för informanten på samma sätt som vid det första mötet och samtalet kan då 

bli ledigare och mer komfortabelt för informanten. Att få exakt likadana svar från en informant 

vid två olika tillfällen är dock svårt menar Stukát då varje samtalssituation mellan två individer 

är unik. Att genomföra varje intervju två gånger för ett säkrare resultat tillämpades inte i den 

här undersökningen, huvudsakligen på grund av arbetets begränsade omfång och tillgång på 

tid.  

 För att försöka höja validiteten på arbetet har frågorna utformats med stöd från boken 

Samhällskunskapsdidaktik (Långström och Virta, 2011) då det är just de 

samhällsvetenskapsdidaktiska komponenterna som arbetet försöker identifiera. Frågorna 

konstruerades utifrån de olika underfrågorna till huvudforskningsfrågan i uppsatsen vilka 

handlar om samhällskunskapslärarens målsättningar med den egna undervisningen, hur 

undervisningen planeras, hur lärarna praktiskt undervisar i samhällskunskap, vilka utmaningar 

som en samhällskunskapslärare kan möta samt hur de tänker kring frågor som fostran, 

socialisering, kritiskt tänkande, kontroversiella ämnen och extremism.  

 För att på bästa sätt få svar på den typen av ämnesspecifika frågor intervjuades endast 

behöriga lärare som är behöriga i ämnet samhällskunskap och som är aktiva lärare idag. De 

olika informanterna undervisar på olika kurser och på flera olika program för att ge flera olika 

infallsvinklar. Informanterna fick ingen information i förväg om vilka frågor som skulle komma 

upp under intervjun utan avsikten var att få dem att svara så spontant och ärligt som möjligt 

utan att ha fått möjlighet att läsa på om hur man ”ska” eller ”bör” undervisa för att det ska vara 
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”rätt”. Målsättningen vara att få en bild av verkligheten och den dagliga praktiken som 

samhällskunskapslärare och de utmaningar som detta innebär.  

3.5 Etiska ställningstaganden   

För att garantera informanternas anonymitet har de i uppsatsen behandlats under fingerade 

namn och med en ålder som inte är helt specificerad utan antingen lite avrundad eller annars 

något vagt angiven. Åldern har presenterats ungefärligt med ett spann på ett par år och det finns 

heller ingen information om vilken skola de arbetar på eller ens i vilken kommun, bara att 

samtliga arbetar på kommunala gymnasieskolor och med vissa exempel på vilka program de 

arbetar inom. Det har heller inte angetts vilka specifika ämneskombinationer de olika lärarna 

har i övrigt (undantaget läraren Benny där det framgår att han även undervisar i svenska), allt 

för att det inte ska vara möjligt att spåra de olika porträtten tillbaka till specifika personer. 

 Utöver anonymiseringen av informanterna enligt ovan så har de grundläggande etiska 

kraven; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

tillgodosetts (Stukát, 2011). Det har skett genom att informanterna fått information om den 

studie de ställt upp med sitt deltagande i, detta skedde både muntligt och skriftligt i form av ett 

missivbrev (se Bilaga 1) som samtliga informanter undertecknade innan intervjun startade. 

Missivbrevet upplyste bland annat informanterna om att det är frivilligt att delta i studien, att 

de kan avbryta när de önskar utan negativ konsekvens, att den färdiga uppsatsen kommer att 

publiceras på databasen DiVA och att hela intervjuerna spelades in med ljudupptagning. Kravet 

på konfidentialitet uppfylldes enligt ovan i och med anonymiseringen av informanterna och det 

är enbart jag själv som författare som vet de verkliga namnen på informanterna och har tillgång 

till ljudfilerna med de inspelande intervjuerna. Dessa ljudfiler används enbart av mig och i 

forskningssyfte för den här uppsatsen och kommer inte under några som helst förutsättningar 

att delas med någon tredje part. 

4. Resultat 
Resultatet kommer att presenteras i form av fyra narrativa berättelser, en för varje informant i 

studien. Varje lärare beskrivs först kort med information om ungefärlig ålder, kön, antal år som 

verksam lärare samt vilka kurser läraren undervisar i och mot vilken typ av elevgrupper. Sedan 
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följer själva berättelsen om läraren i form av ett porträtt där jag i narrativ form sammanställt 

vad som sades och framkom under respektive intervju. Inspiration till det här upplägget 

kommer från Bernmark-Ottosson (2009) som gjort en studie lik denna. Bernmark-Ottosson 

hade dock ett större fokus vid lärarnas utbildningsväg och intervjuade enkom lärare som själva 

studerade vid lärarhögskolan mellan mitten av 60-talet till mitten på 70-talet. De informanterna 

var med andra mycket erfarna och porträtten antar en mycket mer historiskt perspektiv än de 

som kommer att presenteras här. 

4.1 Adam 

Adam är i 45-årsåldern och har arbetat som lärare i ungefär tio år och han undervisar idag på 

en kommunal gymnasieskola belägen i en normalstor stad i Mellansverige. Adam arbetade 

tidigare inom ett annat yrkesområde och började studera till lärare lite senare än de andra 

informanterna. Det gör att han, trots faktumet att han är äldst, inte har mer erfarenhet av 

undervisning än Calle och David. Adam undervisar idag på kursen samhällskunskap 1b samt 

även i några andra ämnen inom det samhällsvetenskapliga programmet.  

4.1.1 Mål med undervisningen  

För Adam är det viktigast att eleverna får med sig praktiska färdigheter. Han menar att det är 

mycket viktigt att eleverna får med sig en förståelse för hur samhället fungerar och styrs. Adam 

har en syn på samhällskunskapen som ett ämne som lär eleven att fungera i samhället. För att 

eleven ska kunna förstå sitt samhälle så arbetar de med olika samhällsvetenskapliga begrepp 

som t.ex. BNP men huvudfokus är att eleven ska få med sig den praktiska biten och kunna leva 

och verka i det svenska samhället. Adam poängterar även att fostran inte får vara ett 

förhållningssätt, det är ett begrepp han personligen inte gillar, och det är inte något centralt i 

hans samhällskunskapsundervisning.  

4.1.2 Att undervisa i samhällskunskap  

Adam utgår från det centrala innehållet (från de olika kursplanerna från Skolverket) när han 

väljer vilka moment eleverna ska arbeta med under en kurs och momenten varierar givetvis 

utifrån vilken kurs det handlar om. Sett till kursen samhällskunskap 1b som han normalt 

undervisar i så blir det bland annat privatekonomi, media, politik, lagar, de olika valen mm. 

Han tycker att privatekonomin är viktigare än samhällsekonomin då privatekonomin ligger 
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närmre eleven och förser eleven med mer tillämpningsbara verktyg för individen än vad 

samhällsekonomin gör. Adam menar att politiken utgör ca: 25-30% av den totala 

undervisningstiden så den blir en mycket stor del. Han poängterar också att man kan baka ihop 

flera delar av det centrala innehållet till något gemensamt eller att man ibland kanske bara ägnar 

en enstaka lektion åt något moment. Oavsett hur man väljer att lägga upp undervisningen med 

delkurser eller vissa stora och vissa små moment så är det viktigaste för Adam alltid att eleverna 

kommer ut med praktiska kunskaper, ”Hur gör man?”.  

 När Adam planerar sin undervisning så handlar det idag mycket om erfarenhet. Han 

försöker förnya något hela tiden men utgår alltid från vad som fungerat/inte fungerat sedan 

tidigare. Han försöker även att kunna anpassa undervisningen lite efter elevernas intressen och 

spinner gärna vidare på olika frågor som kommer upp i klassrummet. Adam menar på att det är 

svårt att få långa planeringar att hålla och går gärna lite mera ”på känn”.  

 När det kommer till examinationsformer så förespråkar Adam variation, han vill bland 

annat gärna ha med någon skrivning, någon debatt, något seminarium och något prov. Adam 

anser att debatt är en ganska unik form för att examinera just ämnet samhällskunskap och 

berättar att det fungerar bra som en examinationsform så länge det finns tydliga instruktioner.  

Mycket av Adams undervisning blir av det berättande slaget, alltså katederundervisning, och 

han försöker att alltmer lägga tid och fokus vid formativ bedömning av eleverna. Han använder 

många Powerpointpresentationer och mycket av det arbete eleverna gör själva blir individuella 

uppgifter och inte så mycket i grupp då han upplever att det inte ofta uppskattas av eleverna 

själva.  

 Som undervisningsmaterial använder Adam mycket aktuella tidningsurklipp utöver de 

egna muntliga presentationerna med Power Point. Adams elever har en lärobok men den 

används inte speciellt mycket i undervisningen. Han menar att en bra lärare i samhällskunskap 

följer med i förändringar och vad som händer i samhället. ”Man måste vara intresserad av 

omvärlden” säger han och därför är det lättare att själv hålla i uppdaterade presentationer eller 

ta med aktuella urklipp istället för att fastna i boken vilket lätt blir tradigt för eleverna. 

4.1.3 Utmaningar för samhällskunskapslärare 

 Att läroboken inte fungerar speciellt bra i undervisningen tror Adam beror till viss del 

på elevernas bristande läsvilja, vilken han ser som mycket problematisk. Många av eleverna 



24 

 

 

”sitter av tiden” i skolan. Många svaga elever behöver väldigt mycket stöd och det kan ibland 

vara svårt att utmana alla i en klass på lagom nivå. Målet för Adam är ändå att eleverna ska få 

visa kunskaper, hur det går till är mindre viktigt. Adam vill ge sina elever tydliga instruktioner 

från början och visa på ”Kännetecken” för de olika betygskvalitéerna så de ska förstå vad det 

är som skiljer en text på E nivå från en på A nivå. Det är även viktigt att individanpassa och 

och Adam tycker det är bra med följdfrågor till eleverna för att se om de har någon djupare 

kunskap än de uttryckt i första steget.  

 Adam är inte helt bekväm med begreppet fostran i samhällskunskap utan talar hellre om 

att eleverna ska förstå skyldigheter och rättigheter. Adam tycker att det är bra om eleverna 

börjar ifrågasätta saker, även om det det är det läraren säger som ifrågasätts. Adam poängterar 

att det aldrig är ok att stoppa åsikter utan att istället vända på det och få eleverna att bli kritiska 

mot det egna tänkandet ”hur vet jag det?”. Adam är också kritiskt mot den, vad han kallar, 

“åsiktskorridor” som råder i vissa delar av samhället och som säger att man ”ska tycka på ett 

visst sätt” (t.ex. vid tal om feminism eller SD) annars har man fel. 

 Eleverna måste förstå att man måste respektera principer. ”Försvinner åsikten för att du 

skriker?”. På tal om extremism så säger Adam att all typ av extremism ät jobbig att handskas 

med men att det faller inom yttrandefriheten också. Man får inte skapa en ”värdegrund” på 

skolan som står över grundlagen ”på den här skolan tycker vi såhär”. Adam vill att alla 

värderingar ska stå utanför och att det är viktigt att hålla sig till fakta som lärare i situationer 

där extremism eller kontroversiella åsikter kommer upp till ytan.  

4.2 Benny 

Benny är den yngsta läraren i studien, knappt 30 år gammal, och har arbetat som lärare i snart 

tre år. Han undervisar på en kommunal gymnasieskola belägen i en normalstor stad i 

Mellansverige. Benny har alltså inte arbetat som lärare så länge och har dessutom två ämnen, 

där han huvudsakligen undervisar i svenska. Han har dock minst en kurs varje termin i 

samhällskunskap och då vanligen samhällskunskap 1b men han har även undervisat på kurser 

i samhällskap 1a2.  
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4.2.1 Mål med undervisningen 

 Bennys målsättning med den egna samhällskunskapsundervisningen  är att skapa goda 

samhällsmedborgare. Dock känner han själv att den målsättningen begränsas av 

betygskriterierna och det centrala innehållet och att det är det som står där som måste få gå först 

och därför blir det i realiteten mycket fokus på begreppen inom samhällskunskapen. På samma 

sätt fungerar det när Benny planerar sin undervisning, det blir kursplanerna som styr. Bland 

annat ideologier, styrelseskick och ekonomi tar mycket plats i kursen samhällskunskap 1b.  

4.2.2 Att undervisa i samhällskunskap 

Benny upplever att innehållet på kurserna i samhällskunskap är väldigt förutbestämt och det 

blir mycket debatter och träning i argumenterande. För att få lite mera tid försöker Benny 

samarbeta med exempelvis svensklärare kring vissa moment. Han upplever också att vissa 

moment i samhällskunskapen upplevs som betydligt tyngre av eleverna än vad andra moment 

gör och att det är viktigt att eleverna får med sig en förståelse från alla de olika kursmomenten. 

Gällande förståelse så menar han även att det är viktigt att eleverna får förståelse för olika 

modeller inom samhällskunskapen, till exempel olika modeller för att analysera nyheter.  

När det kommer till att planera undervisningen så försöker Benny göra en 

grovplanering över hela läsåret, men han är även medveten om att den sällan håller. Han gör 

planeringen för att han vill se till att alla olika delar som behöver hinnas med även hinns med 

under ett läsår. Dock försöker han även att vara flexibel i sin undervisning, till exempel om 

”stora saker händer i samhället”. Benny tror att utan en tydlig planering kan det bli väldigt 

stressigt i slutet av en kurs och han poängterar att övervägande är viktigt hos läraren.  

 Bennys lektioner bygger på mycket föreläsningar men aldrig hela lektioner utan kanske 

30-40 min och sedan följer någon form av uppgift till eleverna. Han menar att samhällskunskap 

är mer av ett ”föreläsningsämne” än exempelvis svenskan som är mer av ett ”färdighetsämne”. 

Benny tycker att det är bra att låta eleverna göra egna undersökningar och där få in viktiga 

begrepp. Det blir mycket debatter i samhällskunskap, en examinationsform som han menar är 

ganska speciell gör samhällskunskapen men inte unik då den även finns i till exempel svenskan. 

Därutöver blir det, beroende på vad det är för grupp, mer eller mindre grupparbeten/individuella 

arbeten. Gällande examineringar så tycker Benny att samhällskunskap examineras bäst på olika 
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sätt, ”alla elever presterar inte bäst på samma sätt” så olika examinationsformer under kurs är 

nödvändigt. Benny tycker även att det viktigaste är att alla får chanser att visa sina kunskaper 

efter bästa förmåga och att kompletteringar därför är okej.  

4.2.3 Utmaningar för samhällskunskapslärare 

En utmaning som Benny upplevt när han undervisat på kursen Samhällskunskap 1a2 på 

yrkesprogram är tidsbristen. Tidsbrist i förhållande till det centrala innehållet finns hela tiden 

men just på yrkesprogrammens korta (50 poäng) kurser blir det extra kännbart. Bland annat kan 

mycket tid försvinna vid elevernas praktik som ofta ligger under flera veckor i sträck. Detta gör 

att kursen blir ganska ytlig och Benny tycker inte att man kan säga att kurserna samhällskunskap 

1a1 och samhällskunskap 1a2 tillsammans motsvarar kursen samhällskunskap 1b (vilket är 

avsikten enligt Skolverket). Förutom problemet med att det finns lite timmar från början och 

att många timmar försvinner vid praktik så kan det dessutom vara två år mellan det att eleverna 

läser den första delkursen (1a1) och den andra delkursen (1a2) eftersom att 1a2 är en tillvalskurs 

för de elever som önskar högskolebehörighet på yrkesprogram.  

 För att möta utmaningen med tidsbristen tror Benny att det är mycket viktigt att ”ha en 

noggrann planering och följa den!”. Om man undervisar i ett arbetslag kan man samarbeta mer 

med andra lärare (Benny arbetade inte i arbetslaget för yrkesprogrammet han undervisade på) 

och på sätt få mera tid. En utmaning kan också vara att eleverna kan ha svårt med ämnet 

samhällskunskap och han poängterar vikten av att alla elever måste få förståelse för till exempel 

viktiga begrepp. ”Alla elever måste förstå och de som redan förstår måste kunna förstå mer”. 

På lektionerna kan det ibland vara svårt för de extra duktiga eleverna att få chans att visa hur 

mycket de verkligen kan och då är det viktigt att istället ge alla den chansen vid 

examinationstillfällena.  

 I samhällskunskapen finns det vissa ämnen som berör till exempel allas lika värde 

(mänskliga rättigheter) och det gäller att vara tydlig här från början mot elever som har 

kränkande värderingar att det inte är okej. I de fall där det inte räcker att vara tydlig med vad 

som är okej och inte så gäller det att försöka få de eleverna med kränkande värderingar till 

insikt. Benny menar att man måste våga diskutera det med eleverna och visa båda sidorna i 

olika frågor och belysa olika sätt att tänka. ”Samhällskunskapsläraren kanske inte kan ändra på 

någons åsikter” utan man får försöka få eleverna att förstå utifrån fakta och att det man kan göra 
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är att tala med eleverna. Enligt Bennys erfarenhet så är det inte så ofta problem med 

starka/kontroversiella åsikter i klassrummet utan sådant brukar istället oftast visa sig i 

uppsatser.  

4.3 Calle 

Calle är drygt 35 år gammal och har arbetat som lärare i tio år. Han undervisar på en 

kommunal gymnasieskola belägen i en normalstor stad i Mellansverige. Calle undervisar idag 

framförallt på kurserna samhällskunskap 1b, samhällskunskap 2 och internationell ekonomi 

(som också är en samhällskunskapskurs). Tidigare har han arbetat mycket med yrkeselever och 

har undervisat en hel del på kursen samhällskunskap 1a1 och det är främst erfarenheterna från 

den tiden som han (enligt mitt önskemål) delar med sig av under intervjun.  

4.3.1 Mål med undervisningen 

Att fostra goda samhällsmedborgare och förankra demokratiska värderingar är det som står i 

fokus i Calles undervisning. Han arbetar med moment som kultur och mänskliga livsvillkor, 

privatekonomi, demokrati och arbetsvillkor på kursen samhällskunskap 1a1. Det är det innehåll 

som det centrala innehållet säger att undervisningen ska behandla på kursen. Betygskriterierna 

får styra och värdera vilka som är de mest centrala delarna. Men bortsett från betygskriterierna 

så försöker han även välja moment utifrån sig själv och vad han tycker är viktigast, han tänker 

också att de lar som är bäst att skala bort är de delar som eleverna ändå får på annat sätt (i andra 

ämnen).  

4.3.2 Att undervisa i samhällskunskap 

Calle menar att man som lärare på kursen samhällskunskap 1a1 är är väldigt begränsad när det 

kommer till att gå på känsla med sin planering. Det beror på att tiden för kursen är så väldigt 

knapp och därmed är det väldigt lite utrymme för att följa eventuella sidospår som dyker upp. 

Calle undervisade i samhällskunskap på yrkesprogram redan innan de nya kursplanerna kom 

och han menar att det blivit en klar försämring i och med att kursen samhällskunskap A på 100 

poäng kortades ner för yrkeseleverna till 50 poäng (samhällskunskap 1a1). Calle upplever att 

försämringen är ur alla perspektiv, han måste sätta många fler F, kursen är mycket mindre 

flexibel och det är stressigt för alla, både elever och lärare. Planeringen blir alltså viktig för att 
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hinna med det som måste hinnas med men Calle menar även att han är en planerande person så 

han hade nog planerat ganska noggrant även om inte tidspressen tvingat honom till det.  

 Gällande examinationsformer så försöker Calle så varierande sådana som möjligt. I 

kursen samhällskunskap 1a1 blir det lätt lite mer fyrkantigt med skriftliga uppgifter och det är 

svårt att kunna erbjuda mer än ett tillfälle per mål i den kursen. Det blir generellt i 

samhällskunskapen ganska mycket föreläsningar/ katederundervisning på Calles lektioner, 

blandat med lite uppgifter, filmer med mera. I samhällskunskap 1a1 arbetar Calle mycket med 

boken som finns för kursen, vilket han aldrig annars gör i de andra kurserna han undervisar i. 

Anledningen till att det blir mycket lärobok i den kursen är för att den är enkel, tydlig och 

komprimerad och ger enkel information till eleverna. Calle vill annars gärna skapa mer av en 

förståelse hos eleverna men här blir det stressigt så då är boken ett bra verktyg att använda för 

att göra kursen genomförbar i förhållande till kursmålen.  

 Calle beskriver samhällskunskapen som ett väldigt diskussionsvänligt ämne som ligger 

nära elevernas verklighet. Det är ett mångsidigt ämne och det går att göra undervisningen på 

väldigt olika sätt. Enligt Calles erfarenhet så är samhällskunskapen ett väldigt uppskattat ämne 

bland eleverna, framförallt på yrkesprogrammen där flera av eleverna tycker att det är det 

roligaste ämnet. Anledningen till det tror Calle kan ligga i tydligheten som han försöker hålla i 

samhällskunskap 1a1 kursen, det blir intressant för eleverna när de själva förstår. 

4.3.3 Utmaningar för samhällskunskapslärare 

För Calle är det utan tvekan tidsbristen som är den största utmaningen som lärare i 

samhällskunskap. I en kurs samhällskunskap 1a1 är det 50 poäng som ska läsas av eleverna 

vilket i praktiken innebär ca: 40 undervisningstimmar på schemat. Av dessa 40 timmar brukar 

det i praktiken bli ca: 30 timmar verklig undervisning. De andra timmarna äts upp av lediga 

dagar, andra skolaktiviteter, praktik för eleverna med mera. På den korta tiden ska eleverna 

kunna ta till sig och förstå ämnet. Calle, som mest undervisar yrkeselever på bland annat 

byggprogrammet menar att i dessa ”killdominerade klasser” blir det dessutom extra mycket tid 

som går bort i början av en kurs då killarna har en tendens att testa lärarens gränser. 

 Utmaningen med tidsbristen löser Calle genom att planera noggrant och att arbeta med 

tidigare nämnd bok som är lätt för eleverna att förstå och ta till sig. Fokus i kursen får läggas 

vid att få eleverna att klara godkänt betyg och då faller tyvärr en del av kunskapen bort, ”man 
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måste vara lite fyrkantig”. En del som drabbas av tidsbristen i kursen samhällskunskap 1a1 för 

Calle är arbetet med det kritiska tänkandet. Calle beskriver det som ”problematiskt” eftersom 

man bland annat behöver ta tid att titta på media och granska denna och detta tar tid. Självklart 

berörs det kritiska tänkandet men han hade verkligen önskat att de hunnit gå in djupare på 

området än vad som är fallet idag.  

 Kontroversiella ämnen i samhällskunskap är något som Calle poängterar att han inte 

tycker att det är jobbigt att handskas med. Han möter inte mycket extremism i sin undervisning 

men menar att det ofta ”finns en jargong på yrkesprogram” som bland annat rör åsikter kring 

invandring och homosexualitet. Calle väljer att bemöta det genom att ha det som en stor del i 

kursen och han tar upp det med eleverna direkt på plats om det sker något olämpligt uttalande. 

Han bemöter det med fakta, motfrågor och genom att vända det tillbaka mot eleverna (få dem 

att tänka till). Calle försöker fostra sina elever till goda samhällsmedborgare genom att ta upp 

exempel från historien och exempel från nutid samt arbeta med fördomar. Han betonar selektiv 

perception, att få eleverna att förstå hur man utmanar fördomar.  

4.4 David 

David är knappt 40 år gammal och har arbetat som lärare i tio år och han undervisar på en 

kommunal gymnasieskola belägen i en normalstor stad i Mellansverige. David började sin 

läkarkarriär som lärare i samhällskunskap och är behörig i ämnet men undervisar inte i 

samhällskunskap just nu, dock har han hunnit med att undervisa i samhällskunskap enligt de 

nya kursplanerna innan han tillfälligt bytte undervisningsämnen. Som lärare i samhällskunskap 

har han undervisat många olika elevgrupper på både yrkesprogram och studieförberedande 

program och han har även undervisat i både de inledande kurserna och i fortsättningskurserna.  

4.4.1 Mål med undervisningen 

 David har som mål med sin undervisning att eleverna ska bli aktiva 

samhällsmedborgare och att de ska bli medvetna om demokrati och våra mänskliga rättigheter. 

Han vill även att de ska utvecklas till kritiskt granskande personer (det ligger dock inte bara hos 

samhällskunskapen att utveckla det), samma sak gäller för fostran, det är viktigt men ansvaret 

delas även med andra ämnen i skolan. Ett exempel på det är att passa tider, det är viktigt att 
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kunna som samhällsmedborgare men det är inte samhällskunskapslektionerna enkom som kan 

utveckla det hos eleverna. 

4.4.2 Att undervisa i samhällskunskap 

 De moment i samhällskunskap som  var viktigast för David när han undervisade i 

samhällskunskap var de mänskliga rättigheterna och demokrati. Han inledde ofta sina kurser 

med att jobba med ”ön”. ”Ön” innebär att eleverna i grupper får skapa ett samhälle från grunden 

på en öde ö och då kommer många samhällsvetenskapliga begrepp och funktioner in per 

automatik som till exempel domstolar och hur de fungerar/borde fungera. Han fick även med 

ideologierna där och hur Sverige styrs, det blev intressanta moment och han upplevde att han 

fick med mycket på ett naturligt sätt samtidigt som ”allt introducerades”.  

 När David planerade sina lektioner i samhällskunskap hade han en fast plan över vad 

som måste göras men han poängterar att ämnet samhällskunskap måste vara flexibelt för att få 

med fokus på samtiden, det gäller att hålla undervisningen aktuell. David tror att det är bra att 

som lärare göra en kurs många gånger då man blir bättre själv och säkrare i det man undervisar 

om ju fler gånger man gör det. Det  viktigaste som lärare i samhällskunskap tror han är att vara 

bekant med det man undervisar om.  

 De metoder David använde sig av som lärare i samhällskunskap varierade, och där finns 

också någonting han vill lyfta fram lite extra, att det bästa med samhällskunskapen är att det är 

lätt att vara varierad som lärare. Som examinationsformer varierar han mellan redovisningar, 

presentationer och någon skriftlig inlämning. Ideologier examinerar han gärna individuellt då 

det är ett område som det kan vara privat för eleverna att delge sina åsikter kring. Som material 

i undervisningen försöker han använda artiklar och film när det passar, annars blir det mycket 

katederundervisning och gruppövningar. David upplever att det är svårt att att använda 

läroböcker i undervisningen då de inte är speciellt inspirerande och alla är uppbyggda på 

ungefär samma sätt med ungefär samma innehåll. Det som skiljer undervisningen i 

samhällskunskap från undervisningen i andra ämnen tror David främst är den stora 

variationsmöjligheten och att man kan arbeta mycket med gruppövningar. 
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4.4.3 Utmaningar för samhällskunskapslärare 

 Som utmaningar som lärare i samhällskunskap lyfter David bland annat arbetet med 

ideologier vilket han tycker jag tendera att bli besvärligt. Det gäller då framförallt elever i 

årskurs tre eller möjligen årskurs två, i första årskursen har inte direkt stött på det. 

Problematiken upplevt där handlar om att vissa elever kan bli låsta vid den egna ideologin och 

ha svårt att se andra möjligheter. Det är också lite av en utmaningen att ämnet är så komplext, 

om man som lärare inte är tydlig så kan det upplevas som rörigt av eleverna. David tror heller 

inte att samhällskunskapen är det roligaste ämnet för eleverna men samtidigt är det nog inte det 

tråkigaste ämnet heller.  

 För att möta utmaningarna med att eleverna kanske inte är jätteförtjusta i ämnet och att 

ämnet kan upplevas som svårt och komplext så försöker David utforma sina lektioner så att ”de 

blir ett avbrott från det vanliga”, han försöker att variera men ändå hitta en balans. Hans 

målsättning är att varje lektion till formen ska se ungefär likadan ut men de ”ska vara maximalt 

varierade i vad som behandlas”. Plan A är alltid att få alla elever motiverade med intressanta 

och roliga lektioner men David är väl medveten om att läraren ofta måste styra upp ganska 

mycket i klassrummet och därför fungerar inte alltid plan A utan man får gå vidare till plan B 

istället.  

 David har, som han själv säger, till skillnad från många andra lärare kört ganska öppet 

mot eleverna om vart han står i politiska frågor. Det har han valt att göra för att visa att alla är 

människor med olika åsikter. David tror att det är svårt att helt dölja sin politiska åsikt för 

eleverna eftersom ”eleverna är smarta” och kan utläsa mer än man tror. David har då valt att 

istället vara öppen med var han står och sedan vägt upp det med att alltid ge andra 

partier/ideologier flera ”plus” än den egna ståndpunkten men ge alla lika många ”minus”.  

 Känsliga/kontroversiella ämnen i klassrummet eller elever med extrema åsikter var 

ingenting han tidigare tyckte var jobbigt men efter en lite allvarligare incident för ett par år 

sedan, på skolan där han arbetar, så blev det jobbigt. David menar att det är ett jättesvårt område 

och att det är viktigt att ha de demokratin och de mänskliga rättigheterna att hänvisa till här. Att 

visa tolerans och arbeta med värdegrund ”fungerar sådär”. Det är viktigt, tror David, att ta 

problemen på allvar och ”börja luska i det” men hela tiden behandla eleven/eleverna vuxet och 

bemöta det de står för/uttrycker som är åt de extremare hållen. Det är verkligen en balansgång 
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hur man ska hantera det på bästa sätt men Davids erfarenhet säger ändå att att enskilda samtala 

är det bästa sättet att möta eleven på, det är ingen som gynnas av att eleven ska behöva 

förödmjukas inför hela klassen. 

4.5 En jämförelse av likheter och olikheter  

Här kommer de olika porträtten, i mycket sammanfattad form, ställas mot varandra så att 

likheter och skillnader får en chans att framträda tydligare. För diskussion av porträtten i 

förhållande till bakgrundslitteraturen, se istället kap. 5.2; Resultatdiskussion. 

4.5.1 Mål med undervisningen 

Ett viktigt mål med undervisningen som är gemensamt för samtliga lärare är tydligheten. Adam 

(A) vill alltid ge sina elever tydliga instruktioner för att de från början ska förstå uppgifter och 

veta vad som krävs av dem. Benny (B) tycker att det är viktigt att vara tydlig med alla viktiga 

begrepp inom samhällskunskapen så att eleverna verkligen förstår dessa på rätt sätt, Calle (C) 

menar att man ibland måste vara lite ”fyrkantig” som lärare och kanske knapra in lite på den 

egna ambitionsnivån för att kunna erbjuda eleverna en begriplig undervisning i förhållande till 

förutsättningarna. David (D) har en grundplan att alla lektioner ska vara uppbyggda på samma 

sätt men varierade i innehåll, också för att skapa en tydlighet och stabil grund i undervisningen. 

 För A är det viktigaste målet med undervisningen att eleverna får med sig praktiska 

färdigheter. Han trycker på vikten av förståelse för hur samhället fungerar och styrs och i det är 

han ganska överens med D som har en målsättning att eleverna ska bli aktiva 

samhällsmedborgare, med en medvetenhet om våra mänskliga rättigheter och demokratins 

spelregler. B och C är mer inne på fostran när de talar om sin målsättning med den egna 

undervisningen. B menar på att det viktigaste är att skapa goda samhällsmedborgare (jmf. A 

som istället betonar aktiva samhällsmedborgare) och även C uttrycker sig på samma sätt, att 

fostra goda samhällsmedborgare och förankra demokratiska värderingar, är det som står i fokus 

för honom.  

 Ingen av lärarna uttrycker att begreppen i sig är det viktiga i samhällskunskapen, B 

menar att det blir mycket fokus på begreppen på grund av betygskriterierna och det centrala 

innehållet, men det är något han själv är kritisk emot och han gör det för att måste och inte för 

att han vill. A arbetar med olika begrepp men det är för att i nästa steg förmå eleverna att förstå 



33 

 

 

sitt samhälle med hjälp av begreppen och även D har en liknande inställning, att begreppen har 

en förklarande funktion och inte är ett mål i sig själva.  

4.5.2 Att undervisa i samhällskunskap 

Vad gäller de praktiska tillvägagångssätten för samhällskunskapsundervisningen så är de fyra 

lärarna återigen väldigt överens på flera punkter. De delmoment eller områden som tycks ligga 

i fokus är demokrati, mänskliga rättigheter, styrelseskick, politik och ekonomi. A som är lärare 

främst på samhällsvetenskapliga program menar att politiken utgör en så stor del som 25-30% 

av hela kursen samhällskunskap 1b. C som istället undervisar på yrkesprogram verkar värdera 

momenten om privatekonomi och arbetsvillkor högre än de andra lärarna.  

 Vilka material och metoder lärarna använder är också till stor del samma och samtliga 

lärare betonar här variationsmöjligheterna i samhällskunskapsundervisningen och dess 

examinationsformer. Alla försöker i största möjliga mån att variera de examinerande momenten 

eller övningsuppgifterna mellan inlämningar, debatter, redovisningar och presentationer. C 

menar att det är önskan för honom att kunna vara mycket varierad, han tycker det är viktigt, 

men kursplanen för samhällskunskap 1a1 blir väldigt begränsande, framförallt i kombination 

med tidsbristen (som jag kommer att återkomma till under kap. 4.5.3).  

 Undervisningen i klassrummet präglas annars mycket av katederundervisning för 

samtliga informanter. Alla lärare anger att de ägnar mycket tid åt att föreläsa i just 

samhällskunskapsämnet och det tycks vara en metod de är ganska nöjda med. Givetvis ägnar 

de sig inte bara åt att föreläsa utan det kombineras med olika övningar, diskussioner av aktuella 

ämnen, filmer och tidningsurklipp/artiklar. De olika förslagen varierar lite mellan 

informanterna men principen att först föreläsa och sedan följa upp med något för eleverna att 

själva arbeta med i någon form verkar vara det som ses som mest allmänt gångbart.  

 C är den enda lärare som uppger att han faktiskt arbetar med en lärobok (på kursen 

samhällskunskap 1a1) och det motiverar han med att boken han använder på kursen är 

komprimerad och tydlig för eleverna att arbeta med (jmf. med vikten av att vara tydlig, stycke 

ett, kap. 4.5.1) men han menar annars att samhällskunskapen är ett väldigt diskussionsvänligt 

ämne och att ämnets mångsidighet gör att många olika metoder och material går att använda. 

De andra lärarna är överens om att läroböcker inte är ett speciellt bra verktyg för 

samhällskunskapsundervisningen, och även om de har böcker som eleverna har tillgång till så 
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används de i ytterst begränsad omfattning. D menar att läroböckerna ofta är väldigt lika till 

formen  och inte speciellt inspirerande uppger D och A menar att böckerna inte är tillräckligt 

aktuella. A trycker särskilt mycket på vikten av, att som lärare i samhällskunskap, vara 

intresserad av sin omvärld och det som händer som är aktuellt och ”här och nu”. A har även 

erfarenheten som pekar mot att elever idag har en ovilja mot att läsa och att de har svårt att ta 

sig igenom så lite som ner till bara några sidor i en lärobok på egen hand. 

4.5.3 Utmaningar för samhällskunskapslärare 

I två av lärarnas fall, lärare B:s och lärare C:s, står det väldigt klart att tidsbristen är en väldigt 

stor utmaning. Båda lärarna hänvisar till den egna undervisningserfarenheten på framförallt 

yrkesprogrammens samhällskunskapskurser när de hävdar att tidsbristen är stor. Lärare A och 

D har ingen erfarenhet av att undervisa på yrkesprogram enligt de nya kursplanerna med 50 

poäng  samhällskunskap (samhällskunskap 1a1) för ”vanliga”  yrkeselever och 2 x 50 poäng 

(samhällskunskap 1a1 + samhällskunskap 1a2) för de yrkeselever som väljer att läsa till 

högskolebehörighet.  

 Tidsbristen blir för de båda lärarna extra kännbar när det kommer till att få allt det 

centrala innehållet att rymmas inom kursens ramar. C, som har erfarenhet av att undervisa i 

samhällskunskap på yrkesprogram både enligt gamla läroplanen/gamla kursplanerna och nya 

läroplanen/nya kursplanerna vittnar om en klar försämring på alla plan. Han menar att han idag 

sätter fler F i betyg, att kursen blir stressig för både honom och eleverna, att de inte hinner gå 

lika djupt på exempelvis områden som kritiskt tänkande och att undervisningen överlag blir 

mer fyrkantig.  

 Lärare B lyfter även han problematiken med yrkesprogrammens samhällskunskap i mer 

än bara tidsbristen, bland annat anser han inte att kurserna samhällskunskap 1a1 och 1a2 

tillsammans kan ersätta 100poängskursen samhällskunskap 1b då betydligt färre moment hinns 

med och på en mycket ytligare nivå. För att mildra den här problematiken med tidsbristen anger 

båda lärarna att de planerar sina kurser mycket noga. B försöker även få till samarbeten med 

lärare i andra ämnen för ämnesöverskridande samarbeten då det ger lite extra timmar till kursen. 

 Lärare A och D ser utmaningar på lite andra håll än tidsbristen, troligtvis då de 

undervisar på andra program/kurser. A uppger att han inte är helt bekväm med att prata fostran 

inom samhällskunskapen utan tycker det är viktigt att elever börjar ifrågasätta saker, framförallt 
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det egna tänkandet. A ser en utmaning i det han kallar ”åsiktskorridor”, alltså att det blir som 

en norm kring vad man får, och inte får, tycka och tänka. D är en enda läraren som framhåller 

arbete med ideologier som något som kan bli problematiskt. Han menar att ideologier är något 

privat och han låter gärna eleverna redovisa arbeten om ideologier i skriftliga, enskilda arbeten. 

D menar även att elever med en väldigt stark ideologisk övertygelse kan bli svåra att diskutera 

med i klassrummet då de ibland tenderar att bli väldigt låsta vid det egna och ha svårt att se 

andra möjligheter.  

 Till sist delade lärarna även med sig av sina tankar och åsikter om, samt erfarenheter 

av, kontroversiella ämnen och extremism bland elever i samhällskunskapsundervisningen. Här 

kan man se en ganska stor spridning i vad de olika lärarna svarat, C är väldigt tuff i sin 

inställning och menar att sådant inte alls är jobbigt, att han tar upp sådana saker med eleverna 

direkt på plats om något olämpligt uttalande sker och han arbetar även löpande med sådana 

frågor i undervisningen. B, som inte har lika mycket erfarenhet som de andra, har inte hunnit 

stöta på den har typen av problematik i någon större utsträckning. Det han har sett är att 

kontroversiella åsikter snarare dyker upp i elevers individuella skriftliga arbeten snarare än att 

det blir några större diskussioner i klassrummet. A uppger att all typ av extremism är jobbigt 

att handskas med men att man även måste se till yttrandefriheten innan man dömer någon för 

hårt och det är viktigt att stanna vid fakta och hålla undan personliga värderingar.  

 Lärare D är den enda lärare som berättar om hur han själv råkat ut för en jobbig incident 

med elever inom området extremism/kontroversiella ämnen. Han tyckte tidigare inte att det var 

något jobbigt, men efter denna incident har hans åsikt vänt. Han menar att det är en balansgång 

har man ska bemöta det men tycker det är viktigt att ta problematiken på allvar och börja luska 

i det om elever utrycker extrema åsikter. Sammanfattningsvis kan man dock säga att alla fyra 

lärare är överens om att kontroversiella åsikter bland elever, generellt sett, bäst bemöts med 

samtal, direkt på plats eller utanför klassrummet och at det är viktigt att visa ett vuxet 

förhållningssätt själv och bemöta med fakta och motfrågor. 
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5. Diskussion 
Under kapitel fem diskuteras resultatet i förhållande till bakgrundslitteraturen. Även metoden 

diskuteras, liksom den pedagogiska relevansen. Här presenteras även arbetets slutsatser samt 

förslag på nya forskningsfrågor inom området.  

5.1 Metoddiskussion  

Metoden för arbetet var semistrukturerade intervjuer och de fyra informanterna valdes ut genom 

en blandning av strukturerat urval och tillfällighetsurval. Det var av stor vikt för arbetet att 

informanterna var väl insatta i ämnet, alltså att de själva var utbildade samhällskunskapslärare 

med undervisningserfarenhet. Samtliga fyra informanter visade sig svara smidigt på 

intervjufrågorna och jag upplevde inte några svårigheter med deras förståelse av frågorna. Vid 

något tillfälle fick jag lov att förtydliga en fråga eller komma med något exempel men det 

förekom inte i något fall att en informant inte kunde/ville besvara någon av frågorna. Samtliga 

fyra lärare i studien har alltså lärarlegitimation och behörighet att undervisa i ämnet 

samhällskunskap samt (i olika individuella kombinationer) ett eller flera, andra ämnen, men för 

att inte riskera informanternas anonymitet så skrivs inga exakta ämneskombinationer ut. 

 Att antalet informanter landade på just var fyra stycken var för att det kändes som ett 

rimligt antal för arbetets omfattning. Fyra informanter med lite olika inriktningar gällande 

kurser och elevgrupper möjliggjorde variation i infallsvinklar och tankesätt utifrån olika 

erfarenheter. Antalet var tillräckligt högt för att få en viss spridning bland svaren utan att 

materialet blev alltför omfattande i förhållande till arbetets ramar. Att få åtminstone ett par 

röster att utgå ifrån i jämförelsen mellan de olika svaren kändes nödvändigt för att möjliggöra 

någon djupare diskussion i resultatdiskussionen och jag är nöjd med hur resultatet föll ut, som 

läsare får du ta del av fyra olika porträtt med både likheter och skillnader, både i förhållande 

till vararandra likväl som i förhållande till bakgrundslitteraturen. 

 Hur de olika porträtten skulle komma att se ut påverkades givetvis av intervjufrågornas 

baktanke och utformning. Frågorna skrevs fram dels utifrån uppsatsens syfte och 

forskningsfrågor men även med stöd av Långström och Virtas (2011) bok 

Samhällskunskapsdidaktik. Deras beskrivning av samhällskunskapsdidaktiken, hur man kan 
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tänka och arbeta och vilka utmaningar som kan möta en samhällslärare blev grundläggande för 

att säkerställa frågornas relevans inom ämnet (alltså samhällskunskapsdidaktik).  

 Viktigt att ha i åtanke när det kommer till själva frågorna är den påverkan på 

informanternas svar som deras egen förförståelse i ämnet kan ha. Risken finns i den här studien 

att informanterna själva vetat hur de ”bör” svara på frågorna rent teoretiskt. Jag försökte därför 

formulera intervjufrågorna så att de i så hög mån som möjligt skulle fokusera på informantens 

egen undervisning, och hur den bedrivs, istället för att vara mer generella för hur 

samhällskunskapslärare i stort kan resonera. Jag hoppas att frågornas mer personliga 

utformning samt faktumet att informanterna garanterades anonymitet ska ha föranlett så ärliga 

och uppriktiga svar som möjligt.  

 Utifrån lärarnas respektive intervjuer skrevs de fyra porträtten fram och det gjordes del 

utifrån de anteckningar som fördes under intervjuerna samt med stöd av genomlyssningar av 

de olika ljudinspelningarna. Varje porträtt disponerades sedan för att passa in under fyra olika 

underrubriker vilka är likadana för vart och ett av porträtten. Dessa rubriker återkommer 

dessutom i den jämförelse av de olika porträtten, vilken finns redovisad under kap. 4.5; En 

jämförelse av likheter och skillnader. Där redovisas de likheter och skillnader som jag kunnat 

identifiera bland informanternas olika svar och detta följs senare upp ytterligare under kap. 5.2; 

Resultatdiskussion, där de olika porträtten och dess likheter/olikheter sinsemellan ställs mot 

bakgrundslitteraturen (se kap. 2.1; Tidigare litteratur). 

 Något som kan kritiseras när det kommer till det här arbetets metod är dels den relativt 

dåliga spridningen i ålder bland informanterna men framförallt faktumet att gruppen är helt 

homogen när det kommer till kön. Tre av de fyra informanterna befinner sig åldersmässigt i 

spannet runt 35-50 och har arbetat som lärare i ungefär tio år. Endast informanten Benny sticker 

ut med sina knappa 30 år och endast treåriga erfarenhet. Önskvärt hade givetvis vara en bättre 

könsfördelning, gärna 50-50 men då urvalet blev mer tillfälligt än det först var tänkt så kunde 

det önskemålet inte uppfyllas. Jag fick endast respons från fyra lärare, som dessutom uppfyllde 

de strategiska kraven på behörighet i-, och erfarenhet av, att undervisa i ämnet samhällskunskap 

och därför blev det också de fyra som fick ställa upp då tiden för arbetet började rinna iväg.  

 En relevant fråga att ställa sig rörande den relativt homogena informantgruppen blir 

därför vilken påverkan detta kan ha haft på uppsatsens resultat? Jag vill inte överdriva 
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homogenitetens betydelse då kön inte var en faktor som ingick i det planerade strategiska 

urvalet och jag anser att behörigheten och undervisningserfarenheten i är av betydligt större 

relevans. Det är också högst troligt att lärare med större variation i ålder hade gett en större 

variation i svar då informanterna i Bernmark-Ottossons (2009) menade på att den viktigaste 

faktorn för hur man bedriver sin undervisning i samhällskunskap är den egna erfarenheten. 

Erfarenheten kommer givetvis med ålder och arbetserfarenhet och informanterna för det här 

arbetet har som mest tio års erfarenhet som lärare. Dock vill jag heller inte här överdriva 

betydelsen av bristen på variation då avsikten med arbetet aldrig varit att på något vis vara 

fullständigt eller heltäckande utan istället att visa på hur samhällskunskapsundervisning kan 

bedrivas och hur lärare i samhällskunskap kan tänka kring olika frågor.   

5.2 Resultatdiskussion 

Under det här avsnittet kommer resultatet att diskuteras i förhållande till bakgrundslitteraturen. 

Avsnittet är uppdelat i fyra underrubriker, vilka var och en är identiska med en av de fyra 

underfrågor som ställdes som hjälp till den huvudsakliga forskningsfrågan i kap. 1.2. Här är 

alltså avsikten att finna svar på de fyra underfrågorna för att sedan under nästa avsnitt (5.3; 

Slutsatser) kunna knyta samman dessa svar och därmed besvara arbetets forskningsfråga.   

5.2.1 Vilka mål har olika samhällskunskapslärare i ämnet samhällskunskap med 

sin undervisning och utifrån vad planeras denna? 

Olika lärare har olika målsättning med den egna undervisningen och inom samhällskunskapen 

kan man urskilja två huvudtyper eller huvudinriktningar, de lärare som värderar kunskap högst 

och de som istället fokuserar på fostransuppdraget. Sandahl (2011) är en forskare som 

diskuterat spänningen mellan de två ytterligheterna och han betonar själv vikten av att eleverna 

får med sig det han kallar ”andra ordningens kunskaper”, alltså att både förstå och kunna 

använda abstrakta begrepp och anta perspektiv. Han mena att om lärare arbetar med andra 

ordningens kunskaper så är chanserna större att läraren lyckas med både demokratiska fostran 

av eleverna och samtidigt också kunskapsmålen. 

 De lärare jag intervjuade är delade i frågan om kunskap vs. fostran som mål med 

samhällskunskapsundervisningen. Lärare B och C är inne på att fostran är det viktigaste, alltså 

att skapa eller fostra demokratiska samhällsmedborgare. Lärare A och D däremot tycker att det 
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är de praktiska färdigheterna som är det viktigaste, de vill se en medvetenhet hos eleverna om 

det samhälle de ska leva och verka i. Sandahl (2011) gör framförallt en distinktion mellan enkla 

begrepp (första ordningens kunskaper) och en djupare förståelse och samtliga lärare som 

intervjuats för mitt arbete fokusera på den skalan mer på andra ordningens kunskaper, precis 

som Sandahl rekommenderar. Sandahl menar att eleverna riskerar att bli passiva åskådare av 

sitt samhälle utan ett kritiskt förhållningssätt ifall undervisningen blir för begreppsinriktad. På 

den punkten är även lärarna i min studie mycket tydliga med att begreppen är ett redskap för 

förståelse men inte något mål i sig själva.  

5.2.2 Hur undervisar olika samhällskunskapslärare i ämnet samhällskunskap på 

olika kurser och program? 

Bergström och Ekström (2015, sid. 94-95) beskriver didaktiken inom samhällskunskapen som 

en bro, vis ena brofästet befinner sig ämnesteorin och på den andra sidan finns didaktiken. Bron 

leder alltså ihop de två pelarna och bildar då ämnesdidaktiken. De manar att lärande inte sker 

på samma sätt i alla ämnen och det är därför skillnad på ämnesdidaktikens komponenter i olika 

ämnen, den beror på de ämnesspecifika utmaningarna. 

 De fyra lärare jag intervjuade menar att mycket i samhällskunskapsundervisningen 

handlar om variation eller åtminstone möjligheten till sådan. Florin Sädholm (2015) diskuterar 

det hon benämner som en tolkningsproblematik, med det avser hon att det ingår i varje enskild 

lärares uppgift att tolka och förstå de olika kursplanerna och sedan kunna omsätta dem till 

praktisk undervisning. Florin Sädholm menar att det finns en risk att lärare förenklar målen för 

mycket när de försöker konkretisera dem för eleverna och att det leder till en för grund 

undervisning.  

 Även Karlefjärd (2011) problematiserar förhållandet mellan styrdokumenten och den 

praktiska yrkesutövningen i klassrummet. Karlefjärd diskuterar mycket kring det hon benämner 

”handlingsutrymme”, ett begrepp som har stark koppling till Lipskys (1980) 

frontlinjebyråkratteori. Lärare är fria att handla, i egenskap av frontlinjebyråkrater, med en stor 

individuell frihet och kan därmed skapa väldigt olika sorters samhällskunskapsundervisning. 

Karlefjärd betonar även att det handlingsutrymmet för samhällskunskapslärare är extra stort i 

och med att ämnet är väldigt brett och inte speciellt avgränsat eller specifikt. 
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 Samtliga av de intervjuade lärarna för den här studien tycks vara överens om att det 

mest utmärkande för samhällskunskapen är den stora möjligheten till variation (vilken dock 

begränsas kraftigt på vissa kurser pga. tidsbristen som två av lärarna upplever, se nästa 

underrubrik, 5.2.3) och att material likväl som arbetsmetoder går att anpassa och förändra i 

nästan det oändliga efter lärarens egna intresse och önskemål. De är alltså överens med 

Karlefjärd (2011) om att samhällskunskapslärares handlingsutrymme är extra stort, att det 

utmärkande för samhällskunskapen på många sätt är den stora friheten i ämnet. 

 Lärarna uppvisar flera tydliga tecken på att ogilla att arbeta med läroböcker i 

samhällskunskapsundervisningen med motiveringar som att de bland annat är för likformiga 

eller att eleverna visar en tydlig ovilja att läsa sådana typer av texter. Det skulle också kunna 

vara en implicit antydan om att lärarna värdesätter den egna friheten att själva välja stoff och 

lägga upp undervisningen. Ämnet erbjuder en stor frihet och variationsmöjlighet och den vill 

man så utnyttja utan att begränsas av lärobokens ramar. Samtliga lärare berättar nämligen även 

att de ägnar mycket tid åt katederundervisning för att sedan komplettera med andra övningar, 

moment och examinationer. Kanske är det en ersättning för läroboken, att läraren själv föreläser 

istället för att ge eleverna sidor ur en bok att själva tillägna sig? Att föredra egna föreläsningar 

före läsning ur läroböcker skulle alltså kunna vara något som är samhällskunskapslärarspecifikt 

då alla fyra lärare varit inne på de banorna i sina intervjuer men samplet för studien är för litet 

för att det ska kunna dras några generella slutsatser kring det.  

5.2.3 Vilka utmaningar kan olika lärare i ämnet samhällskunskap möta på olika 

gymnasiekurser i samhällskunskap och hur bemöts dessa utmaningar?  

Vilka utmaningar lärarna väljer att lyfta fram i intervjuerna varierar, för lärare B och C är det 

tydligt att det finns en tidsbrist i de kortare samhällskunskapskurserna (för yrkeseleverna). Här 

är lärare B och C alltså inte helt överens med Karlefjärd (2011) om samhällskunskapslärares 

stora handlingsutrymme (se föregående underrubrik, 5.2.2). Lärare B och C upplever sig alltså 

vara väldigt styrda av kursplanerna med dess betygskriterier och centrala innehåll. Både lärare 

A och D planerar sitt innehåll efter det centrala innehållet men tycker att det är problematiskt 

att hinna med att behandla alla de delar som enligt kursplanerna ska behandlas genom 

undervisning i kurserna. En högst trolig förklaring till att  lärare B och C upplever sig besväras 
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av tidsbristen är just faktumet att de undervisar på de korta kurserna och att stoffträngseln 

förmodligen inte är påtaglig på samma sätt i de längre kurserna. 

 Lärare D tycker att ideologier kan vara en utmaning i de fall där eleverna har väldigt 

starka åsikter om vilken politisk åsikt som är den rätta och då har svårt att se på saker ur andra 

perspektiv. Den typen av problematik, med elever som har mycket starka åsikter och inte är 

öppna för andra vägar, diskuteras vidare under nästa underrubrik (5.2.4). Lärare A är ensam om 

att lyfta en typ av problematik som har en del likheter med vad Sandahl (2014…) diskuterar 

inom området samhällskunskapsdidaktik. A menar att det inom vissa områden i samhället 

existerar en så kallad ”åsiktskorridor”. Han förklarar begreppet som att finns vissa åsikter som 

man som individ förväntas ha och det som faller utanför åsiktkorridorren är konstigt och fel. 

Han menar att det ett okritiskt förhållningssätt och att det är viktigt att diskutera olika ämnen 

och problem utan att lägga en massa värderingar i det. Sandahl hävdar att 

samhällskunskapsämnet idag mest går ut på att legitimera den den bilden av samhället som är 

den rådande och här kan jag alltså se vissa paralleller. Både A och Sandahl menar gemensamt 

också på att det är viktigt med att vara kritisk, ha förmåga att ifrågasätta och att det är viktigt 

att eleverna får med sig verktygen för att kunna bli aktiva medborgare.  

5.2.4 Hur tänker olika lärare i ämnet samhällskunskap kring begrepp som fostran 

och socialisering samt hur hanterar de eventuell förekomst av extremism och/ 

eller diskussioner kring kontroversiella ämnen i klassrummet? 

Frågan om socialisering, kritiskt tänkande och fostran har redan behandlats till stor del under 

de tidigare avsnitten av resultatdiskussionen. Fokus här kommer därför att ligga vid frågan om 

extremism och kontroversiella ämnen. En av de lärare jag intervjuade (lärare C) utmärkte sig 

genom att vara väldigt säker och bestämd i att han inte på något sätt upplever extremism eller 

kontroversiella ämnen som något jobbigt. De andra lärarna var mer nedtonade, lärare A menade 

att all typ av extremism är jobbig, B hade lite för lite erfarenhet av ämnet för att ha något direkt 

att dela med sig av och D berättade att han tidigare inte upplevde det som något jobbigt men att 

han efter en incident vänt helt i den frågan. 

 Långström och Virta (2011, sid. 242-243) menar att oerfarna lärare är mer försiktiga än 

äldre lärare när det gäller att ge sig in bland kontroversiella ämnen i den egna undervisningen. 
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De har också skissat fram tre idealtyper av personligheter bland lärare när det kommer till att 

behandla känsliga och kontroversiella ämnen, det är vad de väljer att kalla undvikarna, grävarna 

och taktikerna. Jag har lite för lite information från mina informanter att gå på för att våga 

kategorisera dem utifrån Långström och Virtas personligheter. Det enda jag kan konstatera att 

C är väldigt framåt och påstår att han lägger en stor del av undervisningen på att arbeta med 

just sådana frågor då han tycker det är väl motiverat för den elevgrupp han arbetar med 

(yrkeselever, grov majoritet killar och en viss jargong inom yrkesprogrammen). A gillar också 

att diskutera och tycker att det är viktigt att inte låta värderingar styra utan kunna diskutera 

ämnen utifrån fakta. D har själv erfarenhet av att det kan bli väldigt jobbigt i situationer där 

elever har väldigt starka åsikter känner sig efter det inte alls speciellt bekväm med dylika 

situationer.  

 Långström och Virta (2011, sid. 227) hävdar att det inte är speciellt vanligt med extrema 

åsikter och att det, när det händer, oftast är begränsat till till ett fåtal elever. Vad som hände i 

fallet med D:s incident vet vi inte, men han reagerande uppenbarligen väldigt starkt på det som 

hände och det har satt djupa spår, så uppenbarligen förekommer det i alla fall obehagliga 

situationer mellan elev/elevgrupper och lärare i realiteten. Långström och Virta går vidare med 

ämnet genom att ge några förslag på hur man som lärare bör hantera kontroversiella ämnen i 

klassrummet. De menar att skolan traditionellt sett inte varit speciellt väl rustad för att ta tag i 

sådana saker men att samhällskunskapslärare idag har en typ av preventivt ansvar mot eleverna 

genom att bland annat lära dem att tänka kritiskt och inte rakt av svälja vad någon annan berättar 

eller hävdar utan att ifrågasätta det. 

 De förslag som Långström och Virta (2011, sid. 230) kommer med är bland annat att 

lärare löpande bör arbeta med frågor som rör demokrati, värdegrund och mänskliga rättigheter. 

Även att arbeta med det kritiska tänkandet återkommer flera gånger, liksom förmågan att 

ifrågasätta källor och se på saker ur flera perspektiv. De menar att det är att göra sig själv som 

lärare en tjänst om man bygger en bra grund baserat på ovanstående i den egna undervisningen 

för då har man alltid något att falla tillbaka på. Det man som lärare absolut inte bör göra är 

däremot att konfrontera eleven på ett sådant sätt att denne känner sig som en skyldig eller en 

fiende utan det gäller att försöka hålla en vuxen diskussion. 
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 Lärarna i den här studien är väldigt mycket inne på samma linje som Långström och 

Virta i sina intervjusvar. De menar att det är viktigt att ta elevers kontroversiella eller extrema 

åsikter på allvar, att inte håna eller förminska någon utan hålla en vuxen diskussion antingen 

direkt på plats eller enskilt med eleven vid ett senare tillfälle. Man kan också utläsa från 

samtliga lärares svar att de på något sätt arbetar preventivt på de sätt som Långström och Virta 

föreslår, bland annat så undervisar de alla på något sätt i kritiskt tänkande, demokrati och 

mänskliga rättigheter. 

5.3 Slutsatser  

”Finns det i den dagliga praktiken en speciell samhällskunskapsdidaktik i 

samhällskunskapslärares undervisning och hur kommer den i sådana fall till uttryck?”. Så löd 

den huvudsakliga forskningsfrågan för det här arbetet och den ska nu slutligen besvaras.  

En speciell samhällskunskapsdidaktik finns uppenbarligen men det är fortfarande aningen 

oklart hur denna ska definieras. De fyra samhällskunskapslärare som intervjuats har, vilket även 

den tidigare forskningen vittnar om, inte en gemensam utgångspunkt för-, och målsättning med, 

undervisningen i ämnet. Det finns en uppenbar delning mellan de som tycker att fostran är det 

huvudsakliga målet med samhällskunskapen och de som istället förespråkar kunskap. Bland 

lärarna i den här studien så menar två att fostran är det centrala medan de andra två istället 

betonar de praktiska kunskaperna. Ingen av lärarna anser dock att begreppen är det viktigaste. 

De är bra som verktyg för djupare förståelse men studier av begreppen i sig själva, för ett 

lärande av dessa innantill, är inget strävansmål hos någon av informaterna. 

 Att lärarna ens har möjligheten att vara så oense om vad som är det mest centrala kan 

härledas till det stora handlingsutrymme som följer med en samhällskunskapslärare. Lipskys 

teori om frontlinjebyråkrater kan användas för att förklara detta handlingsutrymme där lärarna 

själva handlar fritt utifrån de styrdokument som finns. Den friheten, och det 

handlingsutrymmet, tycks vara extra stor bland just samhällskunskapslärare sett gentemot 

lärare på samma nivå i andra ämnen. En förklaring till det är att ämnet samhällskunskap är 

dåligt avgränsat och att det inte finns någon riktig definition på vad som egentligen bör falla 

inom ramen för samhällskunskapsämnet och vad som inte bör göra det.  

 Vad gäller den praktiska undervisningen i samhällskunskapsämnet så är lärarna väldigt 

överens om att tydligheten är viktig. Eftersom att samhällskunskapen är ett så vitt och stort 
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ämne blir det lätt komplext och rörigt för eleverna om inte läraren ser till att hålla ihop 

undervisningen. Katederundervisning tycks vara den mest frekventa metoden för hur man 

undervisar i klassrummet och det går att ana att det finns en typ av antikultur mot läroboken 

bland samhällskunskapslärarna. En möjlig tolkning för att förklara det är att den stora friheten 

som samhällskunskapsläraryrket för med sig är högt värderad bland de verksamma lärarna. De 

vill själva kunna utforma sin undervisning och sina lektioner, vara flexibla och hålla sig aktuella 

och uppdaterade varför läroboken inte riktigt passar in med sin fasta form och bestämda 

innehåll. 

 Att friheten är uppskattad bland lärarna märks även när de talar om vilka metoder de 

använder utöver katederundervisningen, vilka ämnen de väljer att behandla samt vilka 

examinationsformer de använder för bedöma elevernas kunskaper. Här är nyckelordet nämligen 

variation. Lärarna betonar att det finns väldigt många olika sätt att låta eleverna arbeta med 

olika samhällskunskapsuppgifter, ett arbetssätt som verkar anses ganska unikt för just 

samhällskunskapen är debatter. Debatterna kan användas både som lektionsmoment eller som 

examinationsform. Vilka ämnen som behandlas i undervisningen påverkas främst av det 

centrala innehållet men även av elevgruppen och det egna intresset. 

 Givetvis finns det även utmaningar som samhällskunskapslärare men det tycks vara mer 

individuellt. De lärare som arbetar med yrkesprogrammens korta samhällskunskapskurser 

vittnar om en svår tidsbrist som upplevs mycket jobbig att hantera då den medför stress för både 

elever och lärare. Hur yrket upplevs och vilka utmaningar som finns kan alltså variera beroende 

på vilken kurs eller vilket program man som lärare arbetar på. Oavsett kurs och elevkategori 

kan det det dock förekomma elever med extrema eller kontroversiella åsikter, vilket upplevs 

mer eller mindre jobbigt av olika lärare, vissa ser det inte som jobbigt alls och andra tycker att 

det kan var väldigt jobbigt att bli personligt utsatt för det. Hur detta ska bemötas är lärarna ändå 

relativt överens om, eleverna måste bemötas moget och det är viktigt att ta diskussioner eller 

samtal på ett seriöst och vuxet sätt, något som stämmer väldigt väl med vad som 

rekommenderas från tidigare forskning. 

5.4 Nya forskningsfrågor  

I startskedet av den här uppsatsen var det enda egentligt förutbestämda att den skulle ha en 

ämnesdidaktisk inriktning. Bland annat Bergström och Ekström (2015), som även nämnts 
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tidigare i uppsatsen, ger i sin artikel uttryck för en viss oro att ämnesteorin ”glöms bort” i den 

samhällskunskapsinriktade didaktiken. De flaggar för att den forskning som på senare år 

bedrivits inom området för samhällskunskapsdidaktik har en liten koppling till ämnesteorin och 

en alltför stark dragning åt det allmändidaktiska hållet. Som exempel på det tar de upp hur ett 

antal olika studier genomförts i klassrum för samhällskunskap men utan att se om innehållet 

egentligen varit relevant för samhällskunskapen och det leder till, menar de, att forskningen 

missar de ämnesspecifika utmaningarna som egentligen bör undersökas och vars 

undersökningars resultat kan vara till faktiskt nytta för just samhällskunskapslärare. 

 Målet för den här uppsatsen blev i och med Begström och Ekströms artikel att försöka 

pricka in även ämnesteorin i undersökningen. Genom de olika intervjufrågorna försökte jag 

hela tiden att knyta tillbaka ”hur:et” till ämnet samhällskunskap men att verkligen lyckas pricka 

samhällskunskapsdidaktiken var ingen enkel uppgift. För vidare forskning tror jag att man kan 

fortsätta på samma frågeställning om vad samhällskunskapsdidaktik egentligen är och det vore 

då intressant att ha med fler lärare för att kunna jämföra och kanske finna mer generella ”typer” 

av samhällskunskapslärare och givetvis vore det då mycket önskvärt att även få med kvinnliga 

informanter. Att göra intervjuer ger ju även ett utrymme för informanten att lägga bilden av den 

egna undervisningen lite tillrätta och svara så som man tänker att man som lärare borde (vilket 

diskuteras i kap. 5.1; Metoddiskussion) och det vore därför mycket relevant att komplettera en 

sådan här studie med observationer av undervisning i klassrummet. Fördelaktigt i sådana fall 

kanske vore att först genomföra observationer och sedan följa upp observationerna med 

intervjuer/samtal av/med samma lärare för att se hur de själva tänkte när de handlade på ett 

specifikt sätt i en undervisningssituation.   

5.5 Pedagogisk relevans  

Forskning kring samhällskunskapsdidaktik är något som saknas till stor del och enligt 

Bergström och Ekström (2015) tenderar samhällskunskapsdidaktisk forskning ofta att bli för 

generell, alltså för allmändidaktisk. Jag har därför i mitt arbete försökt få grepp om det specifika 

för just samhällskunskapen och det vore en överdrift att kalla det för ett enkelt åtagande. 

Bergström och Ekström önskar samhällskunskapsdidaktisk forskning som kan vara till praktisk 

nytta för samhällskunskapslärare och det är svårt att säga om den här uppsatsens resultat är av 
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praktisk nytta, den ger inga direkta tips eller råd och den har ingen avsikt att finna någon sanning 

kring vad som är rätt eller fel.  

 Däremot så visar den här uppsatsen på hur man som samhällskunskapslärare kan tänka 

och hur man kan arbeta med sin undervisning. Uppsatsen kan ge inspiration till både nya och 

gamla lärare liksom att man garanterat kan lära sig något av att få ta del av andra lärares tankar 

och erfarenheter. Porträtten av de olika lärarna kan läsas och diskuteras, jämföras sinsemellan 

eller med det egna förhållningssättet. Att få möjlighet att ta del av fyra, i mångt och mycket 

väldigt olika, samhällskunskapslärares tankar och erfarenheter tror jag kan få nya lärare att 

förstå att det finns många ”rätt sätt” i att undervisa i samhällskunskap och att de utmaningar 

man kommer att möta finns där även för andra lärare. Jag tror även att man som redan verksam 

lärare kan ha nytta av att läsa detta för att få igång en metareflektion över de egna tankegångarna 

och förhållningssätten i samhällskunskapsundervisningen.   
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Missivbrev 
Information om examensarbete som behandlar hur du som lärare 

undervisar i ämnet samhällskunskap. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Jag heter Mimmi Klemets och studerar den 10:e terminen på ämneslärarprogrammet 

på Mälardalens högskola. Just nu skriver jag ett examensarbete i samhällskunskap. Syftet med 

undersökningen är att genom en kvalitativ (och jämförande) analys titta på hur olika lärare 

undervisar elever på samma kurs men i olika klasser i ämnet samhällskunskap. Resultatet av 

arbetet ska kunna bli ett bidrag till den idag bristfälliga forskningen kring hur-frågan i 

samhällskunskapens ämnesdidaktik. Då jag söker lärare som arbetar med så lika förutsättningar 

som möjligt (samma ämne, samma kurs och med elever på yrkesprogram) så är just ditt 

deltagande viktigt för mig.  

Undersökningen kommer att genomföras genom en intervju med dig  liksom med var 

och en av de övriga informanterna om ca 30-45 minuter styck. Det som förväntas av dig som 

informant är att du ställer upp på att lägga den tiden på att muntligt besvara de frågor som 

förekommer i intervjun och gärna diskuterar eventuella följdfrågor. Intervjun är 

semistrukturerad vilket innebär att par fasta frågor finns men att vi sedan tillsammans kan 

diskutera oss vidare utifrån dessa om möjlighet ges. Det finns inga risker med ett deltagande i 

undersökningen. Det kommer vid arbetets slut att finnas möjlighet för dig att ta del av resultatet 

och hela den färdiga uppsatsen när den är klar. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 

högskola och den kommer även att publiceras i databasen DiVA. Det material som insamlas 

under undersökningen kommer att anonymiseras. Dina intervjusvar kommer att, tillsammans 

med övriga intervjudeltagande att utgöra uppsatsens resultat men det kommer inte att vara 

möjligt att spåra upp specifika personer utifrån de resultat som presenteras. De som får ta del 

av ljudinspelningarna under arbetets gång är jag själv och eventuellt (vid behov) min handledare 

Mikael Axberg. Dina svar kommer inte att utnyttjas eller utlånas till någon tredje part. Ditt 

deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig.  
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Mimmi Klemets, 0768-32 57 38, mks11001@student.mdh.se   

Handledare, Mikael Axberg, mikael.axberg@mdh.se  

Ytterligare upplysningar lämnas, eller frågor besvaras, av Mimmi Klemets. 

Ort: ________________ 

Datum:______________ 

Namn:___________________________________ 
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Intervjufrågor   
Intervju nr: _____ Datum: __________ 

(Riktlinjer: Spelas in med ljudupptagning. 10 frågor = ca. 3-4min/fråga.) 

 

Del 1 - teoretiskt 

1.   Vilka målsättningar har du med din undervisning i samhällskunskap 1a1? (Vad är 

viktigast kunskap (begrepp) vs. fostran (praktiska färdigheter)? 

 

2.   Vilka moment arbetar du med under en ”vanlig” kurs i Samhällskunskap 1a1? Hur och 

varför väljer du just de momenten? 

 

3.   Hur tänker du när du planerar din undervisning? Planerar du varje enskilt moment 

långt i förväg eller ”tar du det som det kommer”? Fördelar/nackdelar med de olika 

tillvägagångssätten i samhällskunskapen? 

 

Del 2 – praktiskt 

4.   Hur undervisar du i samhällskunskap? Vilka metoder använder du? Vilka material? 

Katederundervisning/grupparbeten/individuella arbeten..? Examinationsformer? Hur 

examineras samhällskunskap? 

 

5.   Vad tror du/anser du skiljer undervisningen i samhällskunskap från undervisningen i 

andra ämnen? Varför? Finns det något arbetssätt eller likande som är ”specifikt” för 

samhällskunskapen? 

 

Del 3 - utmaningar 

6.   Vad ser du som de störta utmaningarna (hindren) med att arbeta som lärare i kursen 

Samhällskunskap 1a1? (Få timmar till de elever som behöver det mest osv.?) 
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7.   Hur väljer du att möta de utmaningarna i din egen undervisning? Hur gör du det bästa 

av den situation som erbjuds? 

 

8.   Hur fostrar du dina elever till medborgare i samhällskunskapsundervisningen i kursen 

samhällskunskap 1a1? Hur fungerar socialisationen i förhållande till kritiskt tänkande 

(motsocialisation)? Tänker du som lärare i de här banorna?  

 

9.   Hur bemöter du extremism/ hanterar känsliga/kontroversiella ämnen? Är det något du 

tycker är jobbigt att handskas med? 

 

10.  Hur gör du din undervisning vetenskaplig? Hur arbetar ni med vetenskapliga metoder 

på dina kurser?  

 

 

 

 


