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Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den 
som gått vilse. 
   
/ Tomas Tranströmer (inledningen av Gläntan från Sanningsbarriären 1978) 
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Förord 

Så har snart fyra år gått. Tiden som doktorand på halvtid är till ända 
och det är dags att skicka text till tryck men också blicka bakåt på 
denna resa. Många brukar vittna i sina förord om en mycket omväl-
vande tid som doktorand. I mitt fall var det kanske inte så dramatiskt 
då jag parallellt med forskarstudierna var kvar i min tjänst, på min 
arbetsplats sedan 2001. Den akademiska miljön var således inte ny 
för mig. Det som hänt är att jag fått möjlighet att tränga djupare in i 
villkoren för forskning och vetenskap. Det har medfört att jag fyllts av 
beundran när jag insett vilket gediget arbete som ligger bakom många 
texter jag tagit del av, och det har gjort mig än mer ödmjuk i förhål-
lande till mitt eget bidrag. Naturligtvis har jag också lärt mig själv en 
del som doktorand. Exempelvis har jag utvecklat konsten att prokras-
tinera. Jag har också lärt mig att datorn inte av sig själv skapar reda i 
dokument och mappar. Stundtals har jag varit frustrerad över det fak-
tum att det finns så oerhört mycket av betydelse i och för skolan som 
jag inte kommer åt via min studie. Och jag har reflekterat över mitt 
bruk av kursiv stil.  
 
På sedvanligt förordsvis vill jag uppmärksamma och tacka några av de 
personer som kantat mig väg fram till licentiatexamen. Egentligen tog 
det sin början 2009 när jag av min dåvarande chef Stina Jeffner upp-
muntrades att läsa in en master. Allt sedan dess har Stina helhjärtat 
stöttat mig i allt, utom när det gäller tolkningen av vems kursutvärde-
ringar som smäller högst. Tack Stina! Lotta Brantefors bidrog också 
till att jag kunde börja i Uppsala. Tack. Att det blev en färdig master i 
didaktik har jag också min handledare för magisteruppsatsen, Silvia 
Edling, och min handledare för masteruppsatsen, Pia Skott, att tacka.  
 
Forskarutbildningen genomfördes i ett samarbete mellan Karlstads 
universitet och Högskolan Dalarna. Stort tack till Monika Vinterek 
som i sin egenskap av forskningsledare ordnade så att jag kunde ingå i 
forskarskolan Skolnära. Det är svårt att tänka sig en mer engagerad 
och drivande person, ovärderlig för Högskolan Dalarna och för mig! 
Det har varit en ynnest att få vara i din närhet Monika, både i forskar-
studierna och i andra arbetsuppgifter. Tillsammans med Anna Hen-
riksson Persson, Karen Stormats, Maria Larsson, Erika Aho, Steven 
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Hunter Lindqvist och Maria Karp i Skolnära har jag tillbringat en hel 
del av forskarutbildningen, på kurser, seminarier och internat och – 
inte minst – i bilen på väg mellan Falun och Karlstad. Vi har lärt oss 
mycket av och genom varandra. Tack! Jag ser fram emot att få läsa 
era färdiga licentiatuppsatser! Tack också till alla er som ansvarat för 
och varit involverade i forskarutbildningskurserna i Karlstad. Jag har 
också haft två inkännande och hjälpsamma avdelningschefer som 
hjälpt mig att kunna kombinera forskarstudierna med arbetet. Tack 
Janne Sandberg och Peter Gabrielsson.  
 
I vårt upplägg har vi blivit försedda med en handledare från Högsko-
lan Dalarna och en från Karlstad. Marie Karlsson, titta här! Det blev 
en licentiatuppsats till slut. Marie var biträdande handledare till en 
början innan hon lämnade Karlstad och därmed mig. Det var mycket 
givande så länge du var med på projektet. Tack! Sedan hade jag turen 
att få en ypperlig ersättare i form av Nina Thelander, som på ett för-
träffligt sätt varit handledare under återstoden av tiden. Tack Nina för 
att du på ett engagerat och generöst sätt bidragit till att ro det hela i 
land.  
 
Den enskilt mest betydelsefulla personen för hela detta licentiatpro-
jekt är min huvudhandledare, Sara Irisdotter Aldenmyr. Jag säger 
bara: vilken klippa! Sara! Jag minns att du någon gång kommenterat 
något du gjort för mig med orden ”vad gör man inte för förordet?”. 
Helt i onödan. Superlativen skulle ha haglat ändå. Sara besitter en 
sällsynt kombination av osedvanlig intellektuell skärpa, sprittande 
energi och social kompetens. Så har hon humor! Och är trevlig! Jag 
imponeras oupphörligt av din forskarblick och din förmåga att 
komma med konstruktiva förslag för min process. Jag utnämner dig 
härmed till min handledare på livstid. Strunt samma att det inte finns 
något forskningsprojekt. 
 
Så är det några personer som läst mina texter i olika skeden och 
kommit med värdefulla synpunkter. Tack Catharina Nyström Höög 
för läsning när det hela bara var ett preludium. Tack Agneta Bronäs 
och Kerstin von Brömssen för insiktsfulla, kloka och kritiska läsningar 
vid 50%-, respektive 90%-seminariet. Under det sista året har arbetet 
med den tredje artikeln delvis skett inom ramen för arbetet i en kol-
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legial grupp vid Högskolan Dalarna under ledning av den unika och 
vassa Maria Olson. Tack Maria för att du engagerat dig så i min artikel 
och tack alla ni andra i gruppen där vi läst och diskuterat, ofta helt 
utan hänsyn till sådana oväsentligheter som tid. Mandy Bengts har 
varit språkgranskare. Twice! Excellent, helt enkelt. Tack! 
 
Den uppmärksamme läsaren kanske noterar att den här uppräkning-
en bestått av nästan uteslutande kvinnor. För mig är det en naturlig 
situation som vuxit upp med fem systrar. I den skaran ska faktiskt en 
omnämnas särskilt: tack Anna (syster blå) för mycket värdefull kor-
rekturläsning av slutmanus.  
 
Jag vill också rikta ett tack till de lärare som möjliggjort denna studie, 
det vill säga de lärare som valde att svara på min enkät och framför 
allt de sju lärare som ställde upp på att bli intervjuade. Utan er – ing-
en licentiatuppsats. 
 
Man brukar också omnämna sina allra närmaste i ett förord och det 
vore ju illa om inte jag gjorde det. Tack Lena för att du är du och för 
att du försörjt mig under den här tiden.  Vi går mot livets kvällssol 
tillsammans. Ida, Elin och Erik – puss på er! 
 
Slutligen, situationen kräver väl att det också kommer något på vers. 
Så tänker i alla fall jag… Således, till alla er, kollegor och vänner, som 
inte omnämnts men som betyder mycket både i arbete och fritid – och 
för all del även till er som redan blivit omnämnda – tänkte jag avsluta 
med en liten sonett.   
 
 
En tacksonett – det är väl nästan väntat? 
För hur är annars förordet komplett? 
Och jag kan utbrista: Nu har det skett. 
Det är fullbordat! Se, det är nedpräntat. 
 
Ibland var anden svag; det har väl hänt att 
jag tvivlat på projektet som jag lett, 
och upplevt mången otrillad polett. 
Men folk har sagt: ”det där, det är förväntat!”. 
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Så nu är tid för mig att återgälda 
det stöd jag mött, och uppmuntrande snack. 
För alla kloka ord som blivit fällda 
  
går jag nu till en uppskattningsattack. 
I detta är ni alla nu jämställda, 
när jag så rundar av sonettens tack! 
 
 
 
 
Falun, maj 2017 
Göran Morén 
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Abstract 

This licentiate thesis examines and discusses the potential of the sub-
ject social studies by way of an analysis of the concept social issues. It 
comprises three articles which are based on three separate studies. 
The first was a discourse analysis on the concept of social issues in 
steering documents for social studies in upper secondary school from 
the 1960’s until the current curriculum. The second was a question-
naire in which 74 social studies teachers answered questions regard-
ing their understanding and teaching of social studies, specifically in 
relation to the concept of social issues. The third study was based on 
interviews with seven teachers who had completed the questionnaire.  
The study allows for a shift in focus between structure and agency. 
Whereas the structure dominates the analysis in the first article, the 
teachers, with agency, gradually move into the foreground in the oth-
er articles. With a social-constructionist perspective, phenomena like 
a school subject and teaching practice are seen as formed by both 
structure, such as discourse, and agents, in this case professional 
teachers.  
 
The text analysis shows that social issues as a didactical concept is 
shifting in its meaning and didactical function for the subject depend-
ing on the discourse. It is argued that social issues, in the current 
steering documents, are downplayed in relation to concepts like “core 
content” and “knowledge requirements”. The questionnaire that fol-
lowed showed that teachers had an understanding of social issues that 
challenged the logic of the previous discourse analysis. They seemed 
to find it possible to combine “teaching with social issues as the point 
of departure” with the predefined content and knowledge require-
ments of the subject syllabus. Based on the results of the final inter-
view study the third article argues that the subject social studies, 
when seen through the lens of social issues, is one that is open, strives 
beyond the limitations of  core content and calls for  authentic, some-
times controversial content. 
  
The conclusion of the licentiate thesis is that the concept of social is-
sues carries the potential to create a subject that is meaningful for 
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students and that challenges the risk of school becoming instrumen-
tal. 
 
Keywords: social studies, social issues, didactics, teaching 

  



8 
 
 

Inledning 

Kursen hette Great issues och erbjöds som en valbar kurs på den high 
school i New York där jag tillbringade ett skolår under gymnasietiden 
på 1970-talet. Som jag minns det lät läraren, den spränglärde men 
lågmälde Dr. Graham, oss elever identifiera vad vi uppfattade som 
stora aktuella samhällsfrågor i tiden, nationella (alltså amerikanska) 
såväl som internationella. Någon lärobok för kursen existerade inte 
utan Dr. Graham försåg oss med, alternativt hjälpte oss att hitta, tex-
ter relaterade till de frågor vi valde att studera. Parallellt med att Dr. 
Graham förklarade komplexa sammanhang och utmanade vår förstå-
else fick vi elever återkommande öva argumentation och ställningsta-
ganden i dessa komplexa frågor i öppna diskussioner och organise-
rade debatter i klassrummet. Som elev har jag inget minne av att jag 
såg någon kursplan så jag har ingen möjlighet att bedöma i vilken ut-
sträckning kursen följde anvisningar i form av styrdokument. Min 
upplevelse av kursen var dock att det var vi, elever och lärare tillsam-
mans, som konstruerade den både till form och till innehåll. Det jag 
minns många år senare är att jag tyckte det var oerhört spännande 
och att jag utvecklade mitt intresse för samhällsfrågor och kunskaper 
om dessa samt insikten att det alltid finns olika perspektiv på kom-
plexa frågor.  
 
Denna berättelse från 1970-talets USA kan tänkas irrelevant som en 
inledning till en studie som ska handla om samhällskunskapsunder-
visning i Sverige på 2010-talet. Det här utspelades sig i en helt annan 
kontext, i både tid och plats. Men däri ligger också en poäng. Den kur-
sen kan tjäna som exempel på en potentiellt möjlig undervisning. När 
jag själv undervisat i samhällskunskap på gymnasieskola under 1990-
tal funderade jag ofta över hur min undervisning skulle kunna stimu-
lera till ett engagemang i angelägna samhällsfrågor. Någonstans i 
bakhuvudet fanns Dr. Graham och kursen Great issues. Det var inte 
alltid så lätt. Vad jag upplevde som möjligt och genomförbart påver-
kades av den gällande styrningen av skolan, men också mer svårfång-
ade faktorer som jag upplevde ”satt i väggarna” i institutionen skola.  
 
”Great issues” skulle kunna översättas med stora (eller betydelsefulla) 
samhällsfrågor. Begreppet samhällsfrågor förekommer som läro-
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plansbegrepp1 i styrdokumenten, numera i ämnesplanen för sam-
hällskunskap (Skolverket 2011a.). Där framgår, i den övergripande 
ämnesbeskrivningen, att ämnet ska behandla ”komplexa samhällsfrå-
gor”. Begreppet finns också med bland punkterna över de kunskaper 
eleverna ska utveckla. Den första punkten lyder ”[k]unskaper om de-
mokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de 
kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor (min kursivering), samhälls-
förhållanden, …” etcetera. I den tredje punkten framgår att eleverna 
förväntas utveckla ”[f]örmåga att analysera samhällsfrågor (min kur-
sivering) och identifiera orsaker och konsekvenser …” etcetera. Det 
står också i kunskapskraven2 att elever ska visa hur de kan analysera 
samhällsfrågor och att de ”i arbetet med samhällsfrågor” ska kunna 
söka och använda olika källor. Inte minst skrivs det fram att under-
visningen ska ta sin ”utgångspunkt i olika samhällsfrågor”.  
 
Minnesbilden av kursen Great issues och konstaterandet att samhälls-
frågor är ett begrepp som förekommer i samhällskunskapsämnets ak-
tuella styrdokument för gymnasiet leder mig fram mot syftet för 
denna licentiatuppsats. Det är med utgångspunkt i läroplansbegrep-
pet samhällsfrågor, som det skrivs fram i nuvarande och tidigare styr-
dokument och som det förstås av samhällskunskapslärare som jag vill 
utveckla kunskaper om samhällskunskapsämnets didaktiska villkor. 
Med didaktiska villkor avses här begreppets relevans och påverkan på 
de didaktiska frågorna varför, vad, hur, för vem etcetera. Begreppet 
(samhällsfrågor) existerar inte isolerat utan tillsammans med andra 
begrepp och i specifika sammanhang, vilka behöver tas i beaktande.    
 
Den enda samhällskunskapsdidaktiska forskning som hittills specifikt 
fokuserat begreppet samhällsfrågor är Lars-Erik Bjessmos (1992) stu-
die Samhällsfråganär fri! 3. Det har gått 25 år sedan Bjessmos studie 
som gjordes i ett helt annat läroplanssammanhang än dagens och be-

                                                
 
1 Denna användning av begreppet läroplan inkluderar också dokument som kursplan och 
ämnesplan, vilka kan ses som en del av läroplanen. 

2 Sedan 2011 används benämningen kunskapskrav i stället för betygskriterier i kursbe-
skrivningarna i ämnesplanen. 
3 Bjessmo skrev om samhällsfrågan i singularis för att lyfta det till en begreppslig nivå.  
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greppet bar på särskilda didaktiska implikationer utifrån den kontex-
ten4. Begreppet finns dock kvar i ämnesplanen i den nuvarande läro-
planen samtidigt som den senaste läroplansreformen gått i riktning 
mot ett mer detaljerat framskrivet innehåll, varför det är intressant 
att studera begreppets didaktiska implikationer för ämnet samhälls-
kunskap i dagens kontext. Läroplansreformen kan delvis ses som ett 
uttryck för en dominerande diskurs som kan förstås inom ramen för 
det Gert Biesta (2011) benämnt som ”mätningens tidevarv”, med ökad 
betoning av förutbestämt innehåll och mätbara kunskaper. Att be-
greppet finns kvar i denna läroplanskontext bidrar till att motivera 
denna studie. För att få både djup och bredd, och kunna fånga såväl 
lärarröster som det läroplansteoretiska perspektivet, bestämde jag 
mig för att ha en design på detta licentiatprojekt byggd på flera stu-
dier med skilda metoder: först en läroplansteoretisk textanalys med 
fokus på begreppet samhällsfrågor i styrdokument förr och nu, därpå 
en enkätstudie med ett större antal gymnasielärare i samhällskunskap 
och slutligen en intervjustudie med ett mindre antal lärare. 
 

Syfte och frågeställningar 

Denna licentiatuppsats är en sammanläggning som bygger på tre ar-
tiklar. Det övergripande syftet är att diskutera och belysa samhälls-
kunskapsämnets potential genom en analys av begreppet samhälls-
frågor, dess karaktär och funktion för ämnet i svensk gymnasieskola. 
För att uppnå detta syfte, med hjälp av resultatet från de tre delstu-
dier som redogörs för i artiklarna, besvaras följande frågeställningar: 

1. Hur används begreppet samhällsfrågor i styrdokumenten och 
hur kan det förstås av lärare? 

2. Hur kan de didaktiska villkoren för ämnet samhällskunskap be-
skrivas när ämnet och undervisningen belyses utifrån begrep-
pet samhällsfrågor, och mer specifikt ämnesplanens uppma-
ning att undervisa ”med utgångspunkt i samhällsfrågor”? 

 

                                                
 
4 Detta utvecklar jag vidare i själva uppsatsen. 
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En läroplansteoretisk bakgrund 

Det centrala begreppet för det här forskningsprojektet är samhälls-
frågor. I följande avsnitt tecknas en bakgrund av begreppet som det 
framställts i styrdokument (företrädesvis kurs- och ämnesplaner) för 
samhällskunskap i gymnasieskolan. För att klargöra sammanhanget, 
det vill säga det skolämne inom vilket vi rör oss, inleds detta avsnitt 
med en kort beskrivning av skolämnet samhällskunskap, med särskild 
betoning av ämnet på gymnasieskolan och dess legitimering, karaktär 
och vetenskapliga hemvist. Därefter övergår fokus mer specifikt på 
begreppet samhällsfrågor och hur detta begrepp framträtt i ämnets 
styrdokument över tid.  

Ämnet samhällskunskap 

Bakgrundsskildringen av skolämnet samhällskunskap kommer att 
beröra dess legitimitet i förhållande till skolans demokratiuppdrag, 
dess innehåll i förhållande till de akademiska discipliner som ämnet 
utgår ifrån och dess funktion i förhållande till differentieringsfrågan. 
Med perspektivet differentiering aktualiseras frågan om i vilken ut-
sträckning och på vilka grunder skolan ska vara enhetlig och gemen-
sam för alla elever alternativt differentierad, det vill säga åtskild. Be-
greppet differentiering har enligt Skott (2009, s. 34) inte haft någon 
enhetlig innebörd. Strukturering, att man gör åtskillnad mellan ele-
ver, kanske i själva undervisningen men också på ett strukturellt plan 
med olika skolor/program/kurser för olika elever. I detta samman-
hang handlar det om den senare formen av differentiering. 
 
Samhällskunskap är relativt ungt som skolämne. Det etablerades som 
självständigt ämne för grundskolan och gymnasieskolan först på 
1960-talet, när det bröts loss från skolämnet historia. Tidigare existe-
rade det i läroverket som en pendang till historieämnet, med benäm-
ningen samhällslära; skolämnet hette ’historia med samhällslära’5. En 
                                                
 
5 I den amerikanska kontexten är fortfarande historia och ”samhällslära” sammanförda i 
skolämnet social studies vilket präglar ämnesdidaktiken i USA. Detta är relevant att kom-
mentera då jag gör referenser till amerikansk ämnesdidaktisk forskning och då relaterat till 
social studies. Det svenska skolämnet samhällskunskap har inte sin exakta motsvarighet i 
andra länder. Närmast kommer de nordiska grannländerna. 
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föregångare fanns också i folkskolans ämne medborgarkunskap som 
reglerades i 1919 års skolordning och som också sågs som en del av 
historia (Larsson, 2011). Förändringarna på 1960-talet innebar för-
verkligandet av de omfattande reformförslag som framfördes av Skol-
kommissionen 1948 (SOU 1948:27) och utgjorde slutpunkten på den 
segslitna striden om en gemensam grundskola. Alltsedan Fridtjuv 
Berg (1883) argumenterade för en gemensam bottenskola fördes stri-
den mot den differentierade skolan gestaltad i det så kallade parallell-
skolesystemet. Under 1960-talet genomfördes de reformer som gör 
att man för första gången kan tala om en skola för alla. Den differenti-
erade skolan levde tills vidare kvar i skolformerna efter grundskolan. 
Upplevelsen av två världskrigs ohyggligheter gjorde att man stärkte 
förväntningarna på skolan som ett värn mot diktatur. Skolans främsta 
uppdrag skulle vara att fostra aktiva demokratiska samhällsmedbor-
gare (Englund 1986/20056). Parallellt med ett ökat intresse för skolan 
som ett instrument för demokrati växte också tilltron till att samhället 
skulle kunna utvecklas på vetenskaplig-rationell grund. Man kan tala 
om hur läroplanen formas av olika läroplanskoder (Lundgren 1979, 
Englund 1986/2005). Ulf P. Lundgren (1979) beskriver hur en ration-
ell läroplanskod växer fram under efterkrigstiden med det moderna 
samhällets framväxt och Tomas Englund (1986/2005) argumenterar 
för att den senare utmanas av en medborgerlig läroplanskod. Inom 
ramen för denna medborgerliga läroplanskod blev samhällskunskap 
ett centralt ämne i skolan, där de nödvändiga kunskaperna för att 
verka som aktiv demokratisk samhällsmedborgare skulle kunna ut-
vecklas. Viktiga influenser kom bland annat från John Dewey och 
hans progressivistiska och rekonstruktivistiska idéer (se Englunds 
förord till Dewey 1916/2007, s. 20). Det var alltså när samhällskun-
skap infördes i grundskolan 1962 (med Läroplanen för grundskolan, 
1962, Lgr 62)7 och gymnasieskolan 1965 (med Läroplanen för gymna-

                                                
 
6 Englunds avhandling utkom 1986 på engelska, och gavs ut i en svensk översättning 
2005, varför den dubbla årtalsangivelsen görs. 
7 Förvisso var grundskolan i praktiken något som etablerades långsamt. Först fanns för-
söksverksamhet i form av enhetsskolan före grundskolereformen och efter 1962 dröjde det 
innan grundskolan hade införts i hela landet. 



13 
 
 

sieskolan 1965, Lgy 65)8 skolan fick ett ämne med särskilt ansvar för 
denna aspekt av skolans övergripande uppdrag – att fostra till aktiva 
demokratiska samhällsmedborgare.  
 
I den differentierade gymnasieskolan undervisades ämnet till en bör-
jan endast på de treåriga, teoretiska linjerna och var nära samman-
kopplat med de vetenskapliga discipliner från vilka man hämtade 
ämneskunskaperna (Ekendahl, Nohagen & Sandahl 2015). Ämnet 
brukar i allmänhet beskrivas som tvärvetenskapligt. Den nu gällande 
ämnesplanen från 2011, inleds med orden ”[ä]mnet samhällskunskap 
är till sin karaktär tvärvetenskapligt” (Skolverket 2011a, s. 1). I läro-
planen från 1970 beskrevs det som ett ”integrerat ämne” (Skolöversty-
relsen 1979). Exakt vilka discipliner som åberopats har varierat något 
i ämnets kurs- och ämnesplaner över tid. I den nu gällande ämnes-
planen för gymnasieskolan anges att samhällskunskap ”har sin bas 
inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra 
samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår” (Skolver-
ket 2011a, s. 1). Med begreppet tvärvetenskaplig finns förväntningar 
på att de olika vetenskapliga disciplinerna ska samverka och skapa 
något nytt, bortom sina ursprungliga discipliner (Högskoleverket 
2007, s. 9-10), en ambition som saknas i begreppet mångvetenskap-
lig. Frågan är om inte mångvetenskaplig är en mer träffande benäm-
ning än tvärvetenskaplig om man ser till hur de vetenskapliga discip-
linerna återspeglas i skolämnet. Begreppet mångvetenskaplig talar 
endast om att ämnet rymmer flera vetenskapliga discipliner, inte att 
de nödvändigtvis sätts i spel tillsammans med varandra runt olika 
frågor. Det mångvetenskapliga ämnet är också det som de flesta lärar-
studenter mött i sin egen universitetsutbildning (Eklund & Larsson 
2009). Där har samhällskunskap länge beskrivits som ett ”block-
ämne”, vilket skickar andra signaler än begreppet ”tvärvetenskapligt 
ämne”. I blockämnet möter de studerande de enskilda disciplinerna 
var för sig. Vissa lärosäten har förvisso under senare år utvecklat ett 
mer självständigt ämne samhällskunskap med tvärvetenskapliga am-
bitioner. I en sådan strävan ligger i allmänhet att man vill att ämnet 
                                                
 
8 Redan före läroplansreformen 1965 hade ämnet fått sin egen kursplan för gymnasiesko-
lan 1962. 
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ska erbjuda något mer än att vara ett koncentrat av de akademiska 
disciplinerna. Tanken att utveckla ett skolämne av en annan karaktär 
än det akademiska ämnet skulle möjligen ligga närmare till hands i ett 
ämne som samhällskunskap där skolämnet saknar en direkt akade-
misk ”förlaga”. (Jämför till exempel historia, engelska, matematik.) 
Det är dessutom inte helt preciserat vilka akademiska ämnen som 
bygger upp skolämnet. Uppräkningen av vetenskapliga discipliner 
avslutas som redan konstaterats med det obestämda ”även andra […] 
discipliner ingår” (Skolverket 2011a, s. 1).  
 
Den något vaga bestämningen av ”disciplinär hemvist” har kombine-
rats med en relativt omfattande innehållsbestämning i form av en stor 
mängd kunskapsstoff; man talar om (risken för) en ”stoffträngsel” i 
ämnet (Agneta Bronäs & Staffan Selander 2002, s. 76). I Skolverkets 
(2016, s. 50) utvärdering av betygssystemet framkommer att denna 
stoffträngsel upplevs som extra påtaglig för lärare i samhällskunskap 
på gymnasiet. Ett begrepp som beskriver den didaktiska konsekven-
sen för skolans lärare, och som fick spridning i skolsammanhang, var 
”snuttifiering” (Bjessmo 1990, s. 12), med innebörden att de stora 
sammanhangen gick förlorade i mängden av stoff.  
 
Jag vill argumentera för att de aspekter, gällande både innehåll och 
arbetssätt, som jag lyft fram i beskrivningen av ämnet samhällskun-
skap på ett eller annat sätt kan relatera till begreppet samhällsfrågor, 
betraktat ur ett didaktiskt perspektiv. Den del av bakgrunden som föl-
jer nu riktar blicken specifikt mot begreppet samhällsfrågor och hur 
det framträder i styrdokumenten för gymnasieskolan över tid. Fokus 
ligger då på vad kurs- och ämnesplaner säger om samhällsfrågor uti-
från såväl innehåll som funktion.  
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Begreppet samhällsfrågor i styrdokumenten9 

I vissa fall kan man tala om samhällsfrågor i bestämd form singularis, 
alltså om samhällsfrågan som begrepp. Trots detta kommer jag ändå 
huvudsakligen att använda pluralformen samhällsfrågor för att det är 
så ordet framträder i styrdokumenten. Dessutom minskar risken att 
man skulle uppfatta det som att det skulle handla om någon speciell 
samhällsfråga. Det är alltså samhällsfrågor som begrepp, relaterat till 
de didaktiska frågorna vad¸ varför, hur, för vem, etcetera som är i 
fokus. I denna bakgrund redogörs för begreppets förekomst över tid i 
styrdokumenten för samhällskunskap på gymnasieskolan.  

Samhällsfrågor som ett innehållsmoment bland andra i kurspla-
nerna från 1965 och från 1970 

När bakgrundsskildringen nu går in på begreppet samhällsfrågor så är 
det huvudsakligen i kursplanerna och dess kommentarsmaterial samt 
i den nuvarande ämnesplanen som begreppet figurerar. Det första 
nedslaget görs i kursplanerna från 1965 och 1970, det vill säga från 
den läroplan som först angett ett specifikt samhällskunskapsämne. 
Jag bortser således här från föregångarna till samhällskunskapsämnet 
(se beskrivningen av ämnets framväxt ovan) för denna beskrivning. 
Läroplanerna för gymnasieskolan 1965 och 1970 (Lgy 65 och Lgy 70) 
gällde för en relativt differentierad gymnasieskola, uppdelad på tvåå-
riga och treåriga linjer. I de hårt innehållsreglerade kursplanerna för 
samhällskunskap fanns aktuella samhällsfrågor med som ett bland 
flera huvudmoment. För flertalet tvååriga linjer var samhällskunskap 
ett valbart ämne bland flera (engelska, B- eller C-språk, religionskun-
skap, psykologi, konsumentkunskap, matematik, musik eller teck-
ning) och då följde tvåårig ekonomisk, social eller teknisk linje samma 
kursplan. Där fanns aktuella samhällsfrågor som ett huvudmoment 
bland nio. De övriga angavs också med korta rubriker, såsom befolk-

                                                
 
9 I detta avsnitt finns en nära koppling till innehållet i den första artikeln (Morén & Irisdotter 
Aldenmyr 2015). Artikeln är en diskursanalys av det material som jag här presenterar i 
form av ”en läroplansteoretisk bakgrund”. Denna del av bakgrunden vilar på så sätt i hög 
grad på de analytiska slutsatser som dras i den första artikeln.  
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ningsfrågor, opinionsfrågor, samhällsekonomi, etcetera. I målen 
angavs, som en av punkterna, att eleven skulle ”träna sig i att själv-
ständigt söka och kritiskt analysera information om viktiga samhälls-
frågor (min kursivering) samt uppöva sin förmåga till självständigt 
ställningstagande” (Skolöverstyrelsen 1979a, s. 170).   
 
Den gemensamma kursplanen för de tre- och fyraåriga linjerna var 
ännu mer kortfattad än den för de tvååriga. Där fanns också aktuella 
samhällsfrågor med som huvudmoment och målet som knöt an till 
huvudmomentet angav i Lgy 70 att eleven skulle ”på grundval av för-
värvade kunskaper och färdigheter analysera och diskutera samhälls-
frågor” (Skolöverstyrelsen 1979a, s. 178). Den senare formuleringen 
från Lgy 70 hade då ändrats och löd i Lgy 65 ”på grundval av förvär-
vade kunskaper och färdigheter söka klargöra vissa viktiga samhälls-
frågor” (Skolöverstyrelsen 1965, s. 226). Här finns en viss förskjut-
ning genom orden analysera och diskutera som kan tolkas som att 
undervisningen inte bara skulle vara till för att förstå samhällsfrå-
gorna utan dessa måste på något sätt också bearbetas i undervisning-
en. I den inledande texten till planeringssupplementet för de tvååriga 
linjernas kurs står att ”undervisningen som regel utgår från samhälls-
frågor” (Skolöverstyrelsen 1979b, s. 183), vilket kan tolkas som att 
samhällsfrågor skulle utgöra något mer än ett innehållsligt huvud-
moment, att begreppet också har en funktion för ämnet. Man argu-
menterar vidare i texten för möjligheter till integration mellan olika 
aspekter (kulturgeografiska, sociologiska, politiska etcetera) och att 
det skulle utgöra en tanke bakom att ha aktuella samhällsfrågor som 
ett huvudmoment. Kursplanerna reglerade i huvudsak vad som skulle 
studeras och/eller vad som skulle göras men egentligen inte vilken 
kunskap eleverna skulle utveckla. Detta var före införandet av mål-
styrning. Samhällsfrågor skrevs huvudsakligen fram som ett innehåll 
parallellt med annat utpekat innehåll i form av ”huvudmoment”.  

Samhällsfrågor som meningsbärande enhet i kursplanen 1988 

En ny kursplan för samhällskunskap i gymnasieskolan infördes 1988 
som ett supplement (Skolöverstyrelsen 1988) till den ännu gällande 
läroplanen från 1970. Här lanserades begreppet samhällsfrågor som 
något mer än ett innehållsmoment. Kursplanen var banbrytande på 
flera sätt. Under en längre tid hade skolväsendet gått mot en ökad en-
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hetlighet. Grundskolereformen 1962 innebar ett avgörande steg bort 
från parallellskolesystemet. Dock var gymnasieskolan fortfarande 
mycket differentierad. Den nya kursplanen 1988 föregår 1990-talets 
reform med gemensamma kärnämnen för alla gymnasieprogram. 
Tanken var nämligen att det skulle vara en gemensam kursplan för 
gymnasiets olika linjer och att målen skulle vara formulerade så att 
man skulle kunna uppnå dem trots skillnader i antal lektionstimmar 
på de olika linjerna. Därmed blev en alltför hårt innehållsreglerad 
kursplan en omöjlighet och samhällsfrågor skrevs fram som en orga-
niserande princip för undervisningen och inte ett innehåll bland flera. 
Ett annat argument för förändringen var att ämnets kunskapsstoff 
hade en tendens att bli för omfattande om allt som kunde räknas till 
samhällskunskap skulle anges i kursplanen. I takt med att samhället 
blev alltmer komplext växte antalet frågor och kunskapsområden som 
man ansåg att samhällskunskapen borde täcka. Det uppfattades som 
problematiskt för ämnet att härbärgera alla, förvisso angelägna, äm-
nen som borde behandlas: riksdag och regering, trafikkunskap, eko-
nomi, droger, tredje världen, sex och samlevnad, internationella rö-
relser, det mångkulturella samhället, politiska ideologier, IT, etcetera. 
Frågan om ”stoffträngsel” har varit återkommande i såväl forskning 
som utredningar (se Bronäs & Selander 2002, Skolverket 2016). Man 
kan säga att i det läget löste begreppet samhällsfrågor den gordiska 
knuten. Uppräkningen av huvudmoment bantades ner men var ändå 
inte radikalt annorlunda än kursplanen från Lgy 70. 
 

Tabell 1 Jämförelse av huvudmoment i kursplanerna från 1970 och 
1988 

 Huvudmoment i kursplanen, 
Läroplanen 1970, Lgy 70 

Huvudmoment i kursplanen 1988 

Befolkning, bebyggelse och nä-
ringsliv under enskilda naturbe-
tingelser samt med olika ekono-
miska, politiska och sociala för-
hållanden. 

Politik, ekonomi, arbetsliv och 
sociala förhållanden 

Samhällsekonomi och ekonomisk 
politik 

Rumsliga samband: lokalisering, 
centralitet och naturförutsätt-
ningar 
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Samhällsplanering Internationella relationer 
Statsskick, politiskt liv, politiska 
åskådningar 

 

Opinionsbildning 
Internationell politik och eko-
nomi 
Aktuella samhällsfrågor 
 
I båda kursplanerna är det bara korta rubriker som anger huvudmo-
mentens innehåll. De är förvisso något fler i kursplanen från 1970. 
Den mer betydelsefulla förändringen ligger dock i samhällsfrågornas 
didaktiska roll i sammanhanget. Samma kursplan skulle fungera för 
grundläggande studier ”med inriktning mot medborgarkunskaper” för 
samtliga elever och fördjupade studier för elever som studerade äm-
net i tre år, då med ”inriktning mot kommande högskolestudier, yr-
kesverksamhet eller för eleverna i övrigt angelägna samhällsfrågor” 
(Skolöverstyrelsen 1988). I beskrivningen av målen anges hur sam-
hällsfrågorna ska vara utgångspunkten för studierna och knyta an till 
elevernas erfarenheter och intressen: ”Eleverna skall utifrån studier 
av skilda samhällsfrågor, som anknyter till deras erfarenheter, behov 
och intressen, förvärva vidgade och fördjupade kunskaper om […]” 
(Skolöverstyrelsen 1988, s. 82). Vikten av elevernas medverkan i valet 
av samhällsfrågor och planering av studierna framhölls sedan som en 
viktig aspekt i den demokratiska fostran. ”Det handlar om att bear-
beta och bygga vidare på elevernas erfarenheter” (Skolöverstyrelsen 
1988, s. 7). Bjessmo (1992, s. 31) menar att samhällsfrågan10 med för-
ändringen av kursplanen kom att bli en ”meningsbärande enhet i 
undervisningen”. Samhällsfrågorna figurerade också i de föreskrivna 
arbetsformerna. Det var något helt annat än katederundervisning som 
föreskrevs. Eleverna skulle söka, granska och sammanställa fakta ur 
olika källor och analysera problem och förhållanden och detta utifrån 
”studiet av samhällsfrågor”, dessutom i samverkan med andra ämnen. 
Bjessmo argumenterar för att kursplanen i den nya skrivningen före-

                                                
 
10 Bjessmo skriver om samhällsfrågan i bestämd form singularis och betonar därmed den 
begreppsliga innebörden. 
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skrev ett problemorienterat innehåll och ett elevaktivt arbetssätt.11 
Med denna kursplan framträdde begreppet både som innehåll och 
som metod (Ekendahl, Nohagen & Sandahl 2015). I ämneskommen-
tarerna för samhällskunskap i (den kommande) läroplanen 1994 görs 
en tillbakablick där man menar att begreppet samhällsfrågor med 
1988 års kursplan lanserades som ”den pedagogiska ram som gjorde 
analysen meningsfull och möjlig” (Skolverket 1993, s. 134). 
 
Ett omfattande kommentarsmaterial förklarade mer i detalj hur man 
såg på samhällsfrågornas funktion i undervisningen och vad man 
tänkte att samhällsfrågor är eller kan vara. Rubriker som ”2.1.1. Sam-
hällsfrågor som grund för undervisningen” (Skolöverstyrelsen 1988, s. 
8) visar att samhällsfrågorna var något av en organiserande princip 
för undervisningen. Man var mycket tydlig med att samhällsfrågorna 
måste vara hanterbara för eleverna och knyta an till deras intressen, 
men däremot ganska öppen i definitionen av vad samhällsfrågor 
skulle kunna vara: ”[s]amhällsfrågor har i detta sammanhang en vid 
innebörd” (s. 9). Formuleringen ”[n]ästan alla samhällsfrågor kan be-
lysas med stoff från flera huvudmoment” (s. 9) visar dock att huvud-
momenten inte i sig kan betraktas som samhällsfrågor. 
  
Det förändrade sättet att se på begreppet samhällsfrågor går också att 
se i ljuset av en successiv förskjutning mot en mer målstyrd skola. En 
mer påtaglig målstyrning kopplad till ett målrelaterat betygssystem 
kom med läroplanerna på 1990-talet, men ett första steg i den rikt-
ningen togs med läroplanen för grundskolan 1980 (Lgr 80). Daniel 
Sundberg (2015, s. 81 ff.) kallar Lgr 80 för en processfokuserad läro-
plansmodell som lägger mer fokus på mål än de tidigare innehålls-
fokuserade läroplanerna. Reformerna för grundskola och gymnasie-
skola var inte synkroniserade förrän från 1990-talet. Medan grund-
skolan reformerades 1980 behöll gymnasieskolan sin läroplan från 
1970. En spänning kan ses mellan den läroplanen och den nya kurs-
planen för samhällskunskap 1988, vilket kan analyseras genom att 

                                                
 
11 Jämför begreppen inquiry based och issues centered från amerikansk social studies-
forskning. Se till exempel Evans (2004). 
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studera det förändrade sättet att skriva fram begreppet samhällsfrå-
gor.   

Samhällsfrågor som funktionellt begrepp i den målstyrda skolan 
från läroplanen 1994 

Omfattande reformer i början på 1990-talet gjorde alla gymnasiepro-
gram treåriga. Grundläggande högskolebehörighet skulle erhållas ge-
nom alla gymnasieprogram och de skulle bland annat förenas genom 
studiet av ett antal kärnämnen, däribland samhällskunskap. Det in-
fördes dock flera olika kursplaner för ämnet genom Läroplanen för de 
frivilliga skolformerna 1994 (Lpf 94), och endast Samhällskunskap A 
var gemensam för alla program. Den nya målstyrningen gav utslag i 
strukturen av kursplanen och i ett nytt betygssystem. I detta koppla-
des betygen (IG, G, VG och MVG) till kriterier för hur väl eleven upp-
nått de angivna målen. Begreppet huvudmoment försvann.  Kurspla-
nen i Lpf 94 (Skolverket 1993) anger istället ett antal kunskapsområ-
den som är något mer detaljerade än huvudmomenten från 1988.  
 

Tabell 2. Jämförelse av huvudmoment i kursplanerna från 1988 och 
1994 

Huvudmoment i kursplanen 1988 Kunskapsområden i kursplanen i 
Lpf 94 

Politik, ekonomi, arbetsliv och 
sociala förhållanden 

Demokratins innehåll och ut-
tryckssätt 

Rumsliga samband: lokalisering, 
centralitet och naturförutsätt-
ningar 

Samhällets organisation utifrån 
politiska, sociala, ekonomiska 
kulturella, religiösa och rumsliga 
aspekter 

Internationella relationer Individers och gruppers skilda 
livsvillkor 

 Arbetsliv och sociala förhållanden 
Frågor kring kulturarv, identitet, 
kulturmöten och kulturkonflikter 
Internationella förhållanden, in-
ternationell utveckling, samlev-
nad och konfliktsamspel mellan 
samhälle och natur och därmed 
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sammanhängande överlevnads-
frågor 

 
Efter kursplanens uppräkning av kunskapsområden anges att kun-
skapsområdena ”rymmer många samhällsfrågor, som kan bilda ut-
gångspunkt för studier och analys”, samt att ”[e]n och samma sam-
hällsfråga berör ofta flera av dessa kunskapsområden” (Skolverket 
1993, s. 65). Ämneskommentarerna för samhällskunskap inleds med 
en beskrivning av samhällskunskapsämnets utveckling, på ett sätt 
som ramar in betydelsen av samhällsfrågor som undervisningens ut-
gångspunkt: 

Ämnes samhällskunskap i gymnasial utbildning kan beskrivas som en ut-
veckling från ett ämne avseende främst medborgarkunskap, över för-
medling av ett ämnesinnehåll från olika universitetsdiscipliner, till att 
vara ett ämne där eleverna genom studier av valda samhällsfrågor aktivt 
tillägnar sig en allt större förmåga att bearbeta komplexa frågor (Skolver-
ket 1993, s 131) .  

I ämneskommentarerna argumenterade man för att samhällsfrågorna 
var att betrakta som en ”pedagogisk ram”. Samhällsfrågorna fick 
alltså didaktisk funktion från och med 1988 och som behållits däref-
ter. Samhällsfrågorna pekar inte bara mot ett innehåll utan också mot 
en metod.  
 
Uppenbarligen skrevs ett något mer detaljerat fördefinierat innehåll 
fram i form av ”kunskapsområden” i kursplanen 1994 jämfört med 
1988, vilket kan ses stå i konflikt med en målstyrd skola. Men bedöm-
ningen riktade nu in sig på de förmågor eleven förmår visa utifrån be-
arbetningen av den ”valda samhällsfrågan”. Elevens eget ansvar för 
studieplaneringen betonades; i betygskriterierna för Samhällskun-
skap A framträdde att det är eleven som styr valet av samhällsfråga. 
För kurserna Samhällskunskap B och C, som inte studerades på alla 
gymnasieprogram, tonades innehållsbestämningen ner ytterligare och 
en ännu starkare betoning av samhällsfrågorna skrevs fram. Progres-
sionen låg inte i att nya ämnesområden tar vid utan i att eleverna för-
väntades kunna hantera alltmer komplexa samhällsfrågor. Samman-
fattningsvis är begreppet huvudsakligen intressant i kraft av sin 
funktion i relation till ämnesinnehåll och undervisning. 
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Samhällsfrågor på väg i ny riktning i reviderad kursplan 2000 

En omfattande revidering av gymnasieskolans kursplaner, inom ra-
men för gällande läroplan, genomfördes 2000. I vissa avseenden ba-
nar den väg för kommande förändringar. En del förändringar var hu-
vudsakligen av strukturell natur, gällande hur omfattande de olika 
kurserna skulle vara i poäng och poängens koppling till antal under-
visningstimmar. Nu fanns inte längre någon reglerad koppling mellan 
antal undervisningstimmar och antal poäng i kursen. Mer intressant i 
sammanhanget är dock hur målen var konstruerade i kursplanen 
2000. I den tidigare konstruktionen angavs övergripande mål för 
varje kurs tillsammans med en punktlista över vad som eleven förvän-
tades kunna efter genomgången kurs. Med kursplanen 2000 försvann 
de övergripande målen som fanns för varje kurs. I stället formulera-
des ”mål att sträva mot” enbart för ämnet i sin helhet, medan ”mål 
som eleverna ska ha uppnått” fanns för respektive kurs, med tillhö-
rande betygskriterier.  
 
Samhällsfrågorna gavs inte samma framskjutna plats som i kurspla-
nen från 1988 och 1994. I det övergripande syftet för ämnen angavs 
att utbildningen syftar till att ”med demokratin som värdegrund 
bredda och fördjupa elevernas kunskaper om nutida samhällsförhål-
landen och samhällsfrågor” (Skolverket 2000). Däremot framgår inte 
i kursplanens övergripande ämnessyfte att samhällsfrågorna skulle 
vara utgångspunkten för undervisningen, så som det gjort tidigare. 
Dock, under rubriken ”ämnets karaktär och uppbyggnad”, skrevs det 
fram att ”[e]n naturlig utgångspunkt vid val av studieobjekt skall vara 
samhällsfrågor” (Skolverket 2000).  Ämnet presenterades som att det 
handlade om ”kunskaper om samhällsfrågor” och att dessa samhälls-
frågor ”skall väljas i samråd mellan lärare och elever.” I målpunkterna 
för Samhällskunskap A fanns begreppet samhällsfrågor tre gånger. 
Sammantaget tolkas det som att samhällsfrågor alltjämt utgjorde ett 
centralt begrepp för undervisningen.  
 
Med kursplanen 2000 följde en riktningsförändring av styrningen 
mot ett mer specifikt innehåll. Det var en relativt subtil förändring 
avseende begreppet samhällsfrågor, som kan märkas genom vilken 
plats begreppet ges i styrdokumenten. Fortfarande angavs att sam-
hällsfrågorna var tänkta som en utgångspunkt för undervisningen, 
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men den anvisningen var inte längre, som tidigare, bland det först no-
terade i dokumentet. En något mer detaljerad uppräkning av innehåll 
framträder i kursens målbeskrivning och betygskriterierna är tydli-
gare kopplade till ett specifikt innehåll. I tabell 3 visas exempel på be-
tygskriterier för att illustrera denna skillnad i karaktär. Båda kurserna 
innehåller fler kriterier och för Samhällskunskap A i kursplanen 2000 
har även kriterier för betyget Mycket väl godkänd lagts till. I den tidi-
gare versionen angavs bara kriterier för Godkänd och Väl godkänd. 
 

Tabell 3. Jämförelse av betygskriterier för Samhällskunskap A 
(ShA), 1994 och 2000.  

Exempel på betygkriterier i ShA 
från 1994. 

Exempel på betygskriterier i ShA 
efter reformen 2000. 

Eleven deltar i och tar ett viss eget 
ansvar för studieplaneringen i 
samhällskunskap. I studiet av 
skilda samhällsfrågor söker ele-
ven sig fram till, använder och 
presenterar relevanta fakta, såväl 
inhemska som internationella.  

Eleven redogör för det politiska 
systemets funktion samt hur poli-
tiska beslut kan påverkas på lo-
kal, regional, nationell, EU- och 
internationell nivå 

Eleven ser på frågorna utifrån 
olika perspektiv och värderingar 
och anger orsaker och konsekven-
ser i den valda frågan.  

Eleven redogör för individens rät-
tigheter och skyldigheter i sam-
hället samt för de grundläggande 
mänskliga rättigheterna. 

 

Samhällsfrågor i konkurrens med andra begrepp i en mer inne-
hållscentrerad kursplan 2011 

En omfattande reform av såväl grundskola som gymnasieskola ge-
nomfördes 2011. En ledstjärna i reformarbetet var att det skulle bli 
tydligare vad som skulle läras och bedömas (Prop. 2008/09:87). 
Själva strukturen för läroplaner och kursplaner gjordes om med am-
bitionen att de skulle vara mer konsistenta och att aspekter som be-
handlats i läroplanens övergripande delar inte skulle behöva upprepas 
i kursplanerna. Det specifika syftet med ämnet anges i en ämnesplan 
och kursbeskrivningen (själva begreppet kursplan används inte 
längre) begränsas till en uppräkning av ”centralt innehåll” i ett antal 
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punkter med efterföljande betygskriterier, nu benämnda ”kunskaps-
krav” efter den nya betygsskalan A-E. Den mål- och kompetensstyrda 
läroplanen från 1994 har övergått i en resultatfokuserad modell 
(Sundberg 2015). 
 
Begreppet samhällsfrågor finns alltjämt med på många ställen i de 
nya styrdokumenten. I ämnesplanen inleds syftesbeskrivningen med 
följande mening: ”Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta 
till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om män-
niskors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor.” (Skol-
verket 2011a, s. 1) Den nya ämnesplanen betonar starkare än förut 
målet om vetenskaplighet, men det knyts också till samhällsfrågor. 
Det handlar om att elever ska utveckla ett ”vetenskapligt förhållnings-
sätt till samhällsfrågor” och en ”förståelse av det vetenskapliga arbetet 
med samhällsfrågor” (Skolverket 2011a, s. 1). I de medföljande äm-
neskommentarerna tonas samhällsfrågan som pedagogisk ram ner 
något när det inledningsvis skrivs att studierna i ämnet ”kan (min 
kursivering) organiseras utifrån samhällsfrågor”. Begreppet samhälls-
frågor som en samlad benämning av ämnesinnehållet används flitigt i 
ämneskommentarerna och det används återkommande på detta sätt i 
kunskapskraven för de olika kurserna. Eleven förväntas exempelvis 
enligt kunskapskraven visa att de kan ”analysera samhällsfrågor och 
identifiera någon12 orsak och konsekvens” (Skolverket 2011a, s 7) och 
de ”i arbetet med samhällsfrågor kan […] [med viss säkerhet] söka, 
ganska och tolka information från olika källor (Skolverket 2011a, s 7). 
I ämneskommentarerna framgår, som tidigare, att man tänker sig en 
progression relaterad till karaktären på samhällsfrågorna: ”Progress-
ionen mellan kurserna syns också genom att komplexiteten i de sam-
hällsfrågor som undersöks ökar” (Skolverket 2011b).  
 
Ambitionen om ökad tydlighet märks bland annat i det centrala inne-
hållet, redan i valet av adjektiv, att det finns ett definierbart centralt 
innehåll. Tidigare hade innehållet framträtt övergripande i beskriv-
ningen av ämnets ”karaktär och struktur” (1994)/”karaktär och upp-

                                                
 
12 Kunskapskraven är konstruerade så att det nivåbestämmande ordet förändras från ”nå-
gon” för betyg E, ”några” för betyg C och ”flera” för betyg A. 



25 
 
 

byggnad” (2000) och för kurserna 2000 indirekt genom betygskrite-
rierna. Listan över centralt innehåll för kursen Samhällskunskap 1a1 
(som kan betraktas som en kärnkurs) består av åtta punkter, förvisso 
precis som listan över mål för Samhällskunskap i Lpf 94. Innehållet i 
punkterna är dock betydligt mer detaljerade, med konsekvenser för 
lärarnas – och elevernas – inflytande när det handlar om att välja 
samhällsfrågor. Som exempel kan kunskapsområdet som i Samhälls-
kunskap A från Läroplanen för obligatoriska skolväsendet 1994 (Lpo 
94) endast beskrivs som ”demokratins innehåll och uttryckssätt” jäm-
föras med den första av de åtta punkter av centralt innehåll i Sam-
hällskunskap 1a1 från Läroplanen för gymnasieskolan 2011, Gy 11:  

Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. 
Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att 
påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påver-
kansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokra-
timodeller och den digitala teknikens möjligheter. Mediers innehåll och 
nyhetsvärdering i samband med frågor om demokrati och politik. (Sam-
hällskunskap 1a1, Gy 11) 

Fortfarande är samhällsfrågor dock ett centralt begrepp för ämnet 
samhällskunskap i gymnasieskolan. En formulering i kunskapskraven 
som går ut på att eleven ska kunna diskutera orsaker och konsekven-
ser ”samt möjliga lösningar (min kursivering) på samhällsfrågorna” 
(Skolverket 2011, s. 207) pekar också mot att undervisningen bör var 
problemorienterad. Jag menar att den förståelsen finns inbäddad i 
begreppet ”lösningar”. Endast problem i någon mening behöver lös-
ningar. 

Sammanfattning – samhällsfrågorna i kursplanerna i samhälls-
kunskap 

Begreppet samhällsfrågor har figurerat i alla styrdokument för sam-
hällskunskap i gymnasieskolan från 1960-talet till den nu gällande. 
Begreppet kan betraktas utifrån två olika perspektiv. I det ena per-
spektivet berörs samhällsfrågor som innehåll och i det andra i relation 
till undervisningsmetod. Det är dock inte entydigt vad det innebär 
när vi betraktar samhällsfrågor som innehåll. Det kan antingen ses 
som synonymt med kursinnehållet, ett slags samlingsbenämning, al-
ternativt som innehåll på en nivå ”ovanför” det specifika kursinnehål-
let. Det är en skillnad mellan att hävda att ämnesinnehållet består av 
samhällsfrågor och att mena att man når ämnesinnehållet via studier 



26 
 
 

av samhällsfrågor. Kursplanerna hävdar att en samhällsfråga ofta be-
rör flera delar av kursinnehållet vilket antyder att samhällsfrågorna 
utgör något annat än en samlingsbenämning för kursinnehållet. Här 
finns också en potentiell spänning mellan ett fördefinierat innehåll 
och icke fördefinierade samhällsfrågor. Det andra perspektivet berör 
undervisningsmetod. Jag gör tolkningen att i kursplanen från 1988 
användes begreppet samhällsfrågor som ett sätt att komma runt stoff-
centreringen, och därmed stoffträngseln. Där fanns en föraning av 
den målstyrda skolan som etablerades på 1990-talet genom att det 
specifika innehållet tonades ner till förmån för de mål undervisningen 
strävade mot. Det passade den målstyrda modellen att använda sam-
hällsfrågor som en benämning för ett icke specificerat innehåll, att 
genom studiet av samhällsfrågor nå avsedda mål. Samhällsfrågorna 
som läroplansbegrepp relaterar alltså här till undervisningsmetod. 
Det är (återigen) med kursplanen 1988 som samhällsfrågorna ges en 
didaktisk funktion på ett sätt som gör att man talat om samhällsfrågor 
som en ”pedagogisk ram” (bakgrundsbeskrivningen i Lpf 94) eller 
”meningsbärande enhet” (Bjessmo 1992).  
 
Med de senaste reformerna har man hållit fast vid en målstyrd skola. 
Retoriken om att det är förmågor som ska bedömas snarare än fakta-
kunskaper har snarast förstärkts, det vill säga en modell som ligger i 
linje med den tidigare tanken att icke fördefinierade samhällsfrågor 
kan vara utgångspunkt för studierna. Med den senaste läroplansre-
formen följde också en retorik om ökad tydlighet. Det märks bland 
annat på att kunskapskraven är mer ”definitiva” än de tidigare be-
tygskriterierna. Det är skillnad på att formulera kunskaper som något 
som ska uppnås jämfört med kriterier som ska visa att man har öns-
kade kunskaper. Tydligheten framträder också i ett mer detaljerat 
framskrivet innehåll i kurserna. I själva retoriken om tydlighet fram-
hålls att elever måste få klara besked om vad de ska kunna. I en ny 
utformning av styrdokumenten är målen för kurserna formulerade på 
ämnesnivå och de enskilda kurserna noteras enbart med sitt centrala 
innehåll och kunskapskrav. Själva begreppet centralt innehåll signa-
lerar också en annan fasthet i kunskapsinnehållet.  
 
I denna utveckling av ämnet och dess kurser med olika läroplans- och 
kursplanereformer har begreppet samhällsfrågor alltid återfunnits på 
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ett eller annat sätt i styrdokumenten. Det går att beskrivas som dis-
kursiva förändringar där begreppet samhällsfrågor ges olika tolkning-
ar och olika funktioner beroende av dessa diskursiva förskjutningar. 
Den första artikeln i denna licentiatuppsats är baserad på en sådan 
diskursanalys.   
 

Tidigare forskning 

Denna studie knyter an till tidigare forskning om ämnets samhälls-
kunskap i svensk skola. Som redan nämnts saknar det svenska skol-
ämnet samhällskunskap en direkt motsvarighet i de flesta andra län-
der. Därför kommer redogörelsen för den tidigare forskningen huvud-
sakligen att uppehålla sig vid svensk samhällskunskapsdidaktisk 
forskning. Bland det första som brukar anges i studier om samhälls-
kunskapsämnet i svensk skola är att det inte finns särskilt mycket 
forskning på området (se t.ex. Bernmark-Ottosson 2009, s. 37, 
Tväråna 2014, s. 24). Det är förvisso sant att den ämnesdidaktiska 
forskningen inte varit lika omfattande som för många andra skoläm-
nen, särskilt sådana som har en mer direkt länk mellan skolämnet och 
en akademisk disciplin. Men samhällskunskapsdidaktiken är ett väx-
ande fält, bland annat tack vare särskilda forskarskolor13.   
 
Vid läsningen av tidigare forskning om samhällskunskap har jag kun-
nat notera att forskningen i vissa fall presenterar kunskaper om det 
samhällskunskapsämne som är, alltså ett huvudsakligen deskriptivt 
perspektiv. I andra fall framträder en mer normativ agenda där man 
också möter argument för ett samhällskunskapsämne som det bör 
vara. I ytterligare andra fall, ofta också som en del av de nämnda per-
spektiven, ligger fokus på att klarlägga motsättningar och spänning-
ar inom ämnet. Det är givetvis en konstruerad indelning av befintlig 
forskning men den har hjälpt mig med en struktur som underlättar att 
klarlägga mitt eget bidrag till forskningsfältet. Nu presenteras således 
den tidigare forskningen av relevans för föreliggande studie i tre de-

                                                
 
13 Se till exempel två forskarskolor för lärare vid Karlstads universitet: Forskarskola för 
lärare i historia och samhällskunskap (FLHS) och Forskarskolan CSD-FL (Centrum för de 
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik - Forskarskolan för lärare.  
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lar. Först redogörs för det samhällskunskapsämne som är, från ett 
deskriptivt perspektiv och därefter något om vad den normativt orien-
terade forskningen framhållit om samhällskunskapsämnet. Slutligen 
har jag valt ut tre teman bland de spänningar och motsättningar i 
ämnet samhällskunskap som jag identifierat i forskningen: frågeori-
enterad eller innehållsorienterad undervisning, vetenskap eller de-
mokrati samt frihet eller kontroll.  Jag har bedömt att dessa tre teman 
har särskild relevans för min studie. 

Samhällskunskap som det är – deskriptivt perspektiv på sko-
lämnet i styrdokument och hos lärare 

En del forskning har haft ambitionen att kartlägga hur skolämnet 
samhällskunskap kommer till uttryck i olika kontexter, i styrdoku-
ment, läromedel och hos undervisande lärare. Tanken i detta avsnitt 
är att teckna en bild av det ämne som framträder i forskning som 
primärt har denna deskriptiva ambition. Med en utgångpunkt i före-
ställningen om att läroplanens och undervisningens innehåll är histo-
riskt och socialt konstruerat (se Englund 1986/2005, Molin 2006) 
följer att ämnet samhällskunskap bör ha förändrats över tid. Därför 
kan det vara missvisande att försöka ringa in skolämnet med stöd i 
forskning som spänner över en lång tidsperiod. Jag avser därför att 
huvudsakligen rikta in mig på det jag uppfattar som återkommande 
mönster från forskningen över tid. I de refererade studierna har sam-
hällskunskapsämnet i olika skolformer studerats, men det är av un-
derordnad betydelse för det som sägs om ämnet. En återkommande 
bild av samhällskunskapsämnet är att det legitimeras av skolans de-
mokratiuppdrag (Bromsjö 1965, Englund 1986/2005, Vernersson 
1999, Bronäs 2000, Larsson 2011), att det är innehållsligt brett (Linde 
1986, Bjessmo 1990, Johnson Harrie 2011) och otydligt (Kristiansson 
2014) eller splittrat (Bronäs & Selander 2002). Parallellt med att styr-
ningen blev mindre detaljreglerande när skolan övergick till en mål-
styrd modell med läroplanerna 1994 hävdar Anna Larsson (2011, s. 
254) att kursplanerna hela tiden fått ett vidare innehåll och en ”ökad 
perspektivrikedom”.  
 
En aspekt som framträder i många studier är att samhällskunskap 
uppfattas som ett aktualitetsämne. Martin Kristiansson (2014) har 
granskat ämnesmarkörer för olika SO-ämnen på mellanstadiet och 
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konstaterar att just samhällskunskap saknar de etiketterande och 
strukturerande ämnesmarkörer som de andra SO-ämnena kan upp-
visa. Det som utmärker samhällskunskap enligt Kristianssons studie 
är att det ses som ett nyhetsämne och att det har en nutidsorientering. 
Aktuella händelser anges till och med av lärarna som ett domine-
rande kunskapsinnehåll tillsammans med ”demokratiinnehållet” 
(Kristiansson 2014, s. 219). Att ämnet är ett aktualitetsämne är också 
framträdande hos Ann Bernmark-Ottosson (2009) som intervjuat er-
farna gymnasielärare. Bernmark-Ottosson tolkar lärarnas berättelser 
om ämnet som att de har inre och yttre mål med sin undervisning. 
Flera forskare pekar, i likhet med Bernmark-Ottosson, på skillnaden 
mellan ämnets interna mål, där de interna målen utgör disciplinära 
mål och de externa, eller yttre, målen legitimeras politiskt, bortom 
själva disciplinen (Olsson, 2016, s. 117). Tillsammans med övriga 
delstudier i samma forskningsrapport (Schüllerqvist & Osbeck (red.) 
2009) strävar hon efter att initiera en complexity-diskussion som ska 
fånga hur lärarna samtidigt hanterar de inre och yttre målen. Oavsett 
vissa skillnader mellan vad de intervjuade samhällskunskapslärarna 
betonar förenas de av att ”enigheten är total i fråga om att i undervis-
ningen knyta an till ’aktualiteter’” (Bernmark-Ottosson 2009, s. 74).  
Bland de dimensioner som Joakim Öberg (2016) menar påverkar lä-
rares transformering av skolämnet samhällskunskap till undervisning 
finns en samhällelig dimension som enligt Öberg bland annat handlar 
om att aktuella händelser bidrar till att påverka lärarnas undervis-
ning. Ämnets aktualitetskaraktär är utgångspunkten när Roger Ols-
son (2016) i en delstudie i sin avhandling undersöker lärarnas an-
vändning av ”nyheter” i undervisningen. Han gör en skillnad mellan 
nyhetsbevakning och nyhetsintegrering. I den senare varianten blir 
nyheterna en del av pågående undervisning. Olsson (2016, s. 141) re-
fererar till Lee Schulman som menar att lärares ”nyhetskunskap” ut-
gör ett exempel på vad denne forskare menar med pedagogisk ämnes-
kunskap. Olsson (2016) kommer fram till att det är huvudsakligen i 
nyhetsbevakning som ämnets externa mål och ett mer kontroversiellt 
innehåll ges utrymme. I den nyhetsintegrerade modellen, alltså där 
nyheterna inte utgör ett inslag vid sidan av den planerade undervis-
ningen, relaterar dessa till ämnets interna mål.  
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Med Basil Bernstein talar många forskare om ett ämne med svag 
klassificering och svag inramning (se t.ex. Linde 1986). Detta relate-
rar till ämnets relativt oklara relation till akademiska discipliner. Ols-
son (2016) påtalar förvisso i sin avhandling att forskningen som utgår 
från lärarröster uppvisar ett tydligare ämne än den läroplansteore-
tiska forskningen. Enligt Christina Odenstad (2010) existerar en 
”stark ämnestradition”. Denna kommer till uttryck genom att lärare i 
olika studier framhåller liknande ämnesområden som de mest cen-
trala och dessa tycks främst vara kopplade till de akademiska discipli-
nerna statskunskap och nationalekonomi (se Lindmark 2013, Bern-
mark-Ottosson 2009, Karlefjärd 2011 för liknande resonemang). 
Samtidigt som studierna återkommande pekar på en komplex bild av 
ämnet när det gäller mål och innehåll så försöker ändå några av dessa 
forskare ringa in något av en kärna i ämnet. För de erfarna lärarna i 
Bernmark-Ottossons studie är det till exempel viktigt att ämnets fak-
takunskaper inte har ett självändamål. De inre målen bör enligt lärar-
na i hennes studie ständigt vara kopplade till de yttre målen. Lik-
nande resonemang finns hos informanterna i Anna Karlefjärd (2011), 
som menar att helhet och verktyg är två begrepp som illustrerar det 
ämne samhällskunskap som lärarna ger uttryck för. Det yttre mål som 
framträder starkast genom forskningen är ämnets demokratifost-
rande och medborgarskapande syfte. Demokratiinnehållet i samhälls-
kunskapen och skolan har undersökts i många studier, ur ämnets per-
spektiv (t.ex. Broman 2006, Almgren 2006) och ur elevers perspektiv 
(Forsberg, 2011, Severin 2002, Bjessmo 1994, Ekman 1994). Även om 
ämnet motiveras med att ha en nyckelfunktion för medborgarskapan-
det visar många av dessa studier att det är oklart vad detta innebär 
både till mål och till innehåll. Hans Lödén (2014) argumenterar för att 
ämnet har en deltagardemokratisk grundsyn men att den är endast 
framträdande i relation till den nationella arenan, inte den europe-
iska. Detta är i linje med Peter Wall (2011)  som i sin licentiatuppsats 
konstaterar att EU-frågor sällan behandlas som deltagarorienterad 
inrikespolitik i samhällskunskapsundervisning, trots att det går att 
argumentera för att den dimensionen finns. Agneta Bronäs (2000) 
har i sin avhandling jämfört hur demokratin skrivs fram i tyska och 
svenska läroböcker och konstaterar att svenska läromedel presenterar 
en paternalistisk bild av demokratin och att demokratin framställs i 
läroböckerna som vore den i någon mening färdig. Både riktning och 
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mål är utstakat och lämnar litet utrymme för eleven att se sig själv 
som delaktig i formandet av demokratin. Bronäs (2000) slutsats är att 
för eleven är demokratibygget inget man deltar i, man har bara att 
kliva in i det färdigbyggda. Konflikter och stridande värden tonas en-
ligt Bronäs ner i de svenska samhällskunskapsböckerna. Johan San-
dahl (2014) har konstaterat att samhällskunskapsämnets normativa, 
medborgarfostrande aspekt nästan försvunnit med den senaste äm-
nesplanen 2011. Kvar är huvudsakligen ett vetenskapligt-rationellt 
ämne. ”Medborgarkompetens, i form av att utveckla sin egen politiska 
förmåga eller förstå andras politiska ställningstaganden, är kraftigt 
nedtonat och deltagandet uttrycks främst som att göra sin röst hörd 
och hantera information14” (Sandahl 2014, s. 76).  

Samhällskunskap som det bör vara – normativt perspektiv från 
forskningen  

Enligt den indelning av tidigare forskning som jag konstruerat har jag 
ovan redogjort för resultat från den deskriptivt inriktade forskningen 
om samhällskunskapsämnet. Ett alternativ och komplement utgörs av 
forskning med en mer normativ ansats. Utifrån antingen empiriska 
studier eller mer utbildningsfilosofiskt inriktade studier argumenterar 
dessa forskare för ett visst samhällskunskapsämne, det ämne som bör 
vara. 
 
Det tidigare avsnittets fokus på ämnet som är hade fokus på svensk 
forskning, där man studerat samhällskunskapsämnet i en svensk kon-
text. I detta avsnitt kan det vara relevant att också söka sig till forsk-
ning utanför den svenska kontexten, inte minst eftersom amerikansk 
social studies-forskning ofta har ett tydligt normativt drag. Det kan 
dock vara intressant att notera att de normativa inslagen i svensk 
samhällskunskapsdidaktisk forskning kan spåras ända tillbaka till pi-
onjären Birger Bromsjö (1965). Bromsjö avslutar sin avhandling med 
att fastslå att ”[d]e viktigaste slutsatser som kan dras av undersök-

                                                
 
14 I samband med läroplansreformen 2011 bestämdes att mål inte ska upprepas och stå 
både i läroplanens inledning och i enskilda ämnesplaner. Detta kan också vara en förkla-
ring till vad Sandahl upptäckt. Man kan hävda att den normativa medborgaraspekten finns 
kvar i styrdokumenten, men de ligger nu inte i ämnesplanen utan bland läroplanens över-
gripande mål. 
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ningsresultaten är, att skolan måste använda mer intresseväckande 
arbetssätt och att lärostoffet måste ändras en del för att samhällskun-
skapen ska fånga eleverna mer än som hittills varit fallet”(1965, s. 
256). I amerikanska social studies-forskning finns forskare som ar-
gumenterar för en frågeorienterad (issues centered) och problemori-
enterad (inquiry based) undervisning. Anna S. Ochoa-Becker (2007) 
hävdar att en frågeorienterad undervisning också är en undervisning 
för demokrati. Ronald W. Evans (2004) gör en analys av social stu-
dies över tid och konstaterar i likhet med exempelvis Englund (2007) 
i Sverige att den problemorienterade undervisningen har förlorat 
mark under senare decennier till förmån för en undervisning inriktad 
mot mätbara faktakunskaper. Ett alternativ till att utgå från ett förde-
finierat innehåll är att utgå från frågor eller problem. När frågorna i 
stället hamnar i fokus återstår också att svara på vilka frågor och 
vems frågor. Keith Barton (2012) menar att det är av vikt att eleverna 
upplever att deras frågor blir behandlade i social studies. Liksom 
Englund (1997) menar Barton att det är betydelsefullt för elevernas 
meningsskapande. Evans (1998) hävdar vikten av att knyta an till ele-
vernas livsvärld och därigenom göra undervisningen meningsfull.  
När Gunilla Svingby (1989) skriver om ämnesövergripande SO-
undervisning finns också argumentet om mening och helhet. Den 
skulle bättre kunna fånga den verklighet de samhällsorienterande 
ämnena gemensamt ska studera och motverka en negativ fragmenti-
sering.  
 
När samhällskunskapsämnets frågor uppmärksammas noteras i 
forskningen att vissa frågor är att betrakta som mer kontroversiella än 
andra. Enligt flera amerikanska forskare ges inte de mer kontroversi-
ella frågorna tillräckligt med utrymme i amerikansk skola. Diana Hess 
(2009, s. 5) definierar ”controversial political issues” som sådana frå-
gor som rör sig på en samhällsnivå, är autentiska, aktuella och öppna 
för olika politiska lösningar. Ett antal amerikanska forskare, där-
ibland Hess medverkar i en antologi av Samuel Totten (2015) med 
titeln The importance of teaching social issues. Där argumenterar de 
på olika sätt för en frågeinriktad undervisning. Alla drivs av tanken att 
ämnet social studies kan utvecklas genom att bli mer inriktat mot 
samhällsfrågor (social issues). Andrea Milligan, Philippa Hunter och 
Michael Harcourt (2016) argumenterar för att ”issues-based social 
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inquiry” är mer än en procedur eller metod utan en praktisk demokra-
tifostran som inrymmer ”uncertainty, controversy and vision of 
change” (s. 58). Evans (1998) artikel Teaching Social Issues Through 
a Discipline-Based Curriculum avslöjar med sin titel uppfattningen 
att det finns en motsättning mellan en frågeorienterad och en disci-
plin- eller innehållsorienterad undervisning. Med sitt innehåll antar 
Evans med artikeln en normativ position där den frågeinriktade 
undervisningen är att eftersträva. Detta forskningsintresse för de kon-
troversiella frågornas utrymme i skolan har också företrädare i Sve-
rige. I antologin Kontroversiella frågor: om kunskap och politik i 
samhällsundervisningen (Ljunggren, Unemar Öst & Englund 2015) 
skriver ett antal utbildningsforskare om villkoren för de kontroversi-
ella frågorna i undervisningen. Englund har i andra texter (t.ex. 2000, 
2007) argumenterat för att den framkomliga vägen för att fostra de-
mokratiska medborgare är genom att låta skolan präglas av delibe-
rativa samtal. Även Hess (2009) beskriver processen i klassrummet 
som deliberation. Flera forskare har i Englunds efterföljd (se t.ex. 
Larsson 2007, Forsberg 2011 och Andersson 2012) undersökt möjlig-
heterna med deliberativ demokrati i undervisningen.  
 
I Bjessmos studie från 1992, Samhällsfrågan är fri!, finns också ett 
normativt drag. Det är ett slags aktionsforskning där utgångspunkten 
är att lärare förväntas undervisa med utgångspunkt i samhällsfrågor 
och att detta (med dåvarande kursplan från 1988) ställer nya krav på 
en problemorienterad, frågeinriktad undervisning. Sandahl som stu-
derat lärares undervisning om globalisering har lånat ämnesdidak-
tiska begreppen första och andra ordningens kunskaper från historie-
didaktisk forskning och formulerade ett antal samhällsvetenskapliga 
tankeredskap. Han hävdar å ena sidan, på empirisk grund, att dessa 
framträder i de undersökta lärarnas undervisning. Å andra sidan ut-
mynnar studien också i en rekommendation för lärare. Oavsett vilka 
samhällsfrågor man behandlar i undervisningen ska eleverna kunna 
utveckla dessa samhällsvetenskapliga tankeredskap.  

Inneboende spänningar och utmaningar 

Så här långt har samhällskunskapsämnet beskrivits utifrån forskning 
med antingen en huvudsakligen deskriptiv ansats eller med norma-
tiva förtecken. I den avslutande delen av redogörelsen för den tidigare 
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forskning som denna studie knyter an till presenteras några av de in-
neboende spänningar och utmaningar som samhällskunskapsämnet 
bär på enligt forskningen. Med Englund (1986/2005) kan man se 
dessa inneboende motsättningar som inbyggda i systemet, då sko-
lämnen är produkter av politiska kompromisser. Jag har valt ut tre 
teman utifrån dessas relevans för föreliggande studie.  

Frågeorienterad eller innehållsorienterad undervisning 

Det går att hävda att all undervisning alltid berör ett innehåll, så i den 
meningen är undervisning alltid innehållsorienterad. Ändå går det att 
utläsa från forskning att det finns en möjlig spänning mellan en frå-
georienterad och en innehållsorienterad undervisning i samhällskun-
skap. Förenklat kan det handla om att antingen presentera ett förde-
finierat innehåll, framskrivet i kursplaner och presenterat i läroböcker 
eller låta undervisningen utgå från frågor. Båda perspektiven har lyfts 
fram som parallella i såväl styrdokument som forskning om ämnet. 
Bromsjö (1965, s. 186) konstaterade redan 1965 att ämnet inte bara 
bör vara fakta utan skulle ”skapa attityder och goda vanor samt in-
tresse för samhällsfrågor”.  I Annika Karlssons (2011) licentiatuppsats 
beskrivs fyra idealtyper av samhällskunskapslärare där det frågeori-
enterade perspektivet är minst framträdande hos faktafördjuparen. 
Kategorin hon benämner nyhetsdiskutanden tar förvisso in aktuella 
händelser i undervisningen, men det är oftast i form av ett särskilt 
spår i undervisningen med elevers nyhetsrapportering (jfr Olsson 
2016). Den samhällsguidande läraren och katalysatorn låter eleverna 
möta samhällsfrågor i olika former. Skillnaden mellan de båda är att 
undervisningen är mer lärarstyrd hos den samhällsguidande läraren 
medan katalysatorn involverar eleverna mer i problemorienterade 
arbetsformer. Hess (2009, s. 40, ff), som argumenterar för den fråge-
inriktade undervisningen, betonar att det är en skillnad mellan topic 
och issue och det är en skillnad mellan current events och issues. Bara 
för att man lyfter en fråga som topic betyder det inte att det är frå-
georienterat. På samma sätt ger inte current events nödvändigtvis en 
frågeinriktad undervisning (jfr Karlsson 2011 och Olsson 2016). Att 
lyfta in samhällsfrågor med innebörden controversial issues i under-
visningen är något mer än att presentera ett tema, ämnesområde eller 
problem. Det är själva ansatsen som skiljer sig som kan illustreras 
med skillnaden mellan att planera undervisning utifrån the topic 
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”Irakkriget” eller the issue ”borde USA dra tillbaka sina styrkor från 
Irak?” (Hess 2009). Att bevaka aktuella händelser i något slags ny-
hetsbevakning är heller inte nog för att kunna kvalificera in i den 
undervisning om kontroversiella samhällsfrågor som Hess föresprå-
kar och som hon menar saknas i amerikansk skola. Kevin Meuwissen 
(2012, s. 32) skriver, med referenser till andra forskare, i sin avhan-
dling: ”[i]t is common, however, for social studies teachers to use un-
controversial texts and resources, or to actively wash controversy out 
of learning and teaching due to concerns about inefficient content 
coverage, student and community sensitivities, and seeming partiali-
ty”.  
 
När Maria Olson (2015) gör en skillnad mellan civic och citizen 
education som benämningar på medborgarfostrande utbildning 
handlar det delvis om att civic kan uppfattas som innehållsorienterat, 
där svaren är givna, medan citizen är mer öppet och kopplat till ett 
engagemang. Hon argumenterar för att citizen-orienteringen behöver 
ges större uppmärksamhet och att ”sättet som läraren ställer frågor 
om medborgerligt engagemang i klassrummet gör skillnad för vilka 
sätt att tala om och handla utifrån detta sammanhang som ’räknas’ 
som viktiga och riktiga och vilka som inte gör det” (Olson 2015,  
s. 180). En frågeorienterad undervisning ger möjlighet till det öppna, 
icke-formella och leder till ett ”mångfacetterat och kontroversfyllt lä-
rande” (Olson 2015, s. 181). Karlsson (2011) använder begreppet 
samhällsfrågemetod för en undervisning som med en didaktisk tanke 
tar sin utgångspunkt i samhällsfrågor och poängterar att flera fors-
kare (Svingby, Bjessmo, Vernersson, Bernmark-Ottosson) pekat på 
den aspekten av ämnet. Karlsson (2011, s. 26) skriver: ”Ämnet har en 
tvärvetenskaplig karaktär och uppmuntrar till problematiserande, 
undersökande och diskuterande arbetssätt bland annat genom an-
vändande av samhällsfrågemetoden.” Det går alltid att hävda att äm-
net har ett framskrivet innehåll och att all undervisning i någon me-
ning är innehållsorienterad, men genom att kontrastera mot en fråge-
orienterad undervisning visar forskningen på en spänning i ämnet 
som kommer till uttryck i hur innehållet beskrivs och hur undervis-
ningen läggs upp. 
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Vetenskap eller demokrati  

Ett spänningsfält som framträder i forskningen är det mellan en beto-
ning av den mer vetenskapligt rationella kunskapen och det vi kan 
kalla demokratisk medborgarkunskap. Det råder delade meningar om 
var tanken om att odla och utveckla ett kritiskt förhållningssätt främst 
hör hemma – i det vetenskapliga ämnet eller i demokratiämnet. Det 
går att argumentera för att förmågan att vara kritisk till faktauppgifter 
och åsikter är en central aspekt av ett medborgarskap (Svingby 1989, 
Englund 1986/2005, Ochoa-Becker 2007). Men det är förvisso också 
en grundbult i vetenskapligt arbete, vilket bland annat Bronäs och 
Selander (2002) påtalar. Enligt Englund (1986/2005, s. 199) hade 
Skolkommissionen 1946 idéer om ett mer värdeinriktat demokrati-
ämne som dock under 1950-talet ändrade karaktär mot den ”positi-
vitistisk-empiriska vetenskapsbasen”. Sandahl (2014) hävdar att äm-
nets mer normativa demokratifostrande mål har tonats ner i ämnes-
planen med läroplansreformen 2011. ”Medborgaridealet tycks reduce-
rat till en analytisk medborgare som betraktar samhällsutvecklingen 
utan att egentligen vara deltagare och utan ambitioner att förstå and-
ras politiska ställningstaganden” (Sandahl 2011, s. 76).  
 
I detta framställda spänningsfält ställs således en mer normativ de-
mokratifostran mot det analytiskt-kritiska förhållningssätt som ut-
märker det vetenskapliga samhällskunskapsämnet. I detta samman-
hang bör dock poängteras att vi talar också om vetenskaplighet på 
olika sätt. I den nuvarande rörelsen som förespråkar mer av evidens-
baserad kunskap är det inte det kritiska förhållningssättet som ställs i 
förgrunden utan snarare värdet av ”sanningshalten” i de resultat de 
vetenskapliga studierna kommit fram till. Frågan som ställs när evi-
dens fokuseras är oftare ”på vilka vetenskapliga grunder kan vi välja 
ut undervisningsinnehållet och strukturera undervisningen på bästa 
sätt?” än ”vilka vetenskapliga perspektiv kan anläggas för att förstå 
ämnesinnehållet på olika sätt och utifrån detta planera undervisning-
en?”. Den demokratifostrande aspekten av ämnet rymmer också 
samma motsättning. Här finns både förmedlandet av kunskaper om 
det demokratiska systemet och kunskaper i demokrati. Det senare kan 
visa sig genom formella aspekter som elevråd och mötesteknik men 
också bli en ingrediens i undervisningen i form av elevers möjlighet 
till inflytande.  
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Frihet eller kontroll 

Ett annat spänningsfyllt tema eller perspektiv som inte är specifikt 
ämnesdidaktiskt men som har betydelse för undervisningen i ett 
ämne som samhällskunskap är lärares upplevelse av frihet och kon-
troll. Detta har studerats på en allmändidaktisk nivå och som en kon-
sekvens av olika läroplaner. Jan Morawski (2010) visar i sin avhand-
ling hur olika läroplanskonstruktioner är relaterade till olika grader 
av frihet i lärarens yrkesutövning. Han laborerar med tre former av 
läroplaner, den innehållsfokuserade, den resultatfokuserade och den 
processorienterade, och menar att det är i den processorienterade 
modellen som lärare ges störst frihet över att ” tillsammans med kol-
legor och elever självständigt besvara de didaktiska frågorna” 
(Morawski 2010, s. 104). Sundberg (2015, s. 87 ff) beskriver den sen-
aste läroplansreformen som ett steg i riktning mot en mer resultatfo-
kuserad läroplan.  Således är lärarnas frihet att självständigt besvara 
de didaktiska frågorna i sin undervisning med den nuvarande styr-
ningen mer kringskuren. Detta framkommer också tydligt i Anders 
Perssons (kommande) avhandling där lärare på mellanstadiet beskri-
ver konsekvenserna av den senaste läroplansreformen. Anders Wello 
Westin (2000) utvecklar med utgångspunkt i historiedidaktisk forsk-
ning och Deweys filosofi två varianter av SO-undervisning: instru-
mentell samhällsorientering och samhällsorientering som transfor-
mativt handlande. En avgörande skillnad mellan dessa är lärarens 
auktoritet och handlingsutrymme. Undervisningen riskerar att redu-
ceras till en teknisk effektivitetsfråga om man låter den präglas av in-
strumentell samhällsorientering (Wello Westin 2000, s. 87). I en 
amerikansk avhandling undersökte Meuwissen (2012) lärare som, 
inom ramen för samma lärartjänst, verkade i kontrollerade 
(constrained) respektive fria (flexible) system. Han såg hur lärare i 
det friare systemet förmådde utveckla redskap för att kritisera effek-
terna av det mer kontrollerande systemet, liksom verktyg för hante-
randet av en mer detaljreglerad styrning. Lärarna bibehöll sin episte-
miska och skolpolitiska position, som de kunnat utveckla i det friare 
systemet, även när de rörde sig från det fria till det mer kontrollerade. 
Upplevelsen av frihet kan också variera mellan olika skolämnen bero-
ende av ämnets karaktär men också aspekter som förekomsten av  
nationella prov. Göran Linde (2006) beskriver samhällskunskapsäm-
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net i det avseende som mer öppet än andra ämnen, alltså att där finns 
ett större mått av frihet för lärarna. 
 
Föreliggande studie tar vid och kompletterar den bild av samhälls-
kunskapsämnets karaktär och didaktiska utmaningar som redogjorts 
för i detta avsnitt. Sedan läroplanen 2011 infördes, med förändrade 
villkor för lärare och skolämnen, har inte så mycket forskning om 
samhällskunskap i gymnasieskolan publicerats. Det mesta av den re-
fererade forskningen i detta avsnitt relaterar till äldre styrdokument.  
Ännu ett argument till varför just denna studie är motiverad är att 
ingen sedan Bjessmo (1992) har studerat samhällskunskapsämnet 
specifikt utifrån begreppet samhällsfrågor. Detta är särskilt angeläget 
eftersom det diskursiva skiftet som följde med den senaste läroplans-
reformen kan sägas ha påverkat de spänningar som redogjorts för 
ovan liksom det samhällskunskapsämne som är. Ytterligare ett argu-
ment för studiens relevans är den metodologiska ansatsen, det vill 
säga kombinationen av en textanalys av styrdokument, en enkätstudie 
och en intervjustudie med lärare. Förhoppningen är att den därige-
nom samlade bilden av ämnet samhällskunskap, studerat genom lin-
sen samhällsfrågor, ska kunna bidra till en fortsatt diskussion om 
samhällskunskapsämnets didaktiska utmaningar och möjligheter.   
 

Metod och teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för de metodologiska frågorna 
relaterade till respektive delstudie. De tre studierna har olika metoder 
som ska ses som kompletterande. Syftet med variationen av metod 
och data är att de sammantaget ska kunna ge en rikare bild av hur be-
greppet samhällsfrågor kan förstås och vad det i förlängningen bety-
der för ämnet samhällskunskap och lärares undervisning i samhälls-
kunskap. I det följande kommer jag först att redogöra för metodologin 
runt varje studie och därefter resonera om hur dessa tre studier för-
håller sig till varandra. Avsnittet är strukturerat så att jag för varje 
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studie först redogör för vilka data som konstruerats15 och det urval 
som gjorts. Därefter beskrivs genomförandet av respektive delstudie 
med den analysmetod som tillämpats och de teoretiska perspektiv 
som denna är förknippad med. I allmänhet råder ett starkt samband 
mellan metod och teori. Med en viss teoretisk utgångspunkt följer att 
frågor inte kan undersökas på vilket sätt som helst. Omvänt gäller att 
en specifik analys- eller undersökningsmetod bär på en teoretisk för-
ståelse av de data som ska granskas. Varje studie följer utifrån detta 
resonemang sin egen interna logik avseende metod och teori. I denna 
studie finns dock – vilket är viktigt att poängtera – i synen på förhål-
landet mellan aktör och struktur en metodologisk progression som 
motiverar värdet av att betrakta de tre studierna som delar i en större 
helhet. Efter redogörelsen för de tre studierna följer en diskussion 
inom vilken jag utvecklar dessa tankar teoretiskt. 

Artikel 1 – Textanalysen 

Data och urval 

Den första artikeln (Morén & Irisdotter Aldenmyr 2015) bygger på en 
textanalys av begreppet samhällsfrågor. Data utgjordes av styrdoku-
ment för ämnet samhällskunskap i gymnasieskolan, från det att äm-
net infördes i gymnasieskolan med gymnasiereformen 1965 fram till 
den nu gällande ämnesplanen och läroplanen. Det mest centrala do-
kumentet för analysen var ämnets kursplaner. Med den senaste läro-
plansreformen (2011) har strukturen på styrdokumenten ändrats, 
bland annat med konsekvensen att begreppet kursplan inte längre 
används. Motsvarigheten av vad som skrivits fram i kursplanen tidi-
gare finns under andra rubriker. I de nu gällande styrdokumenten 
anges ämnets syfte och övergripande innehåll i en ämnesplan, varef-
ter de skilda kurserna beskrivs med sitt centrala innehåll och de kun-
skapskrav som utgör grund för betygsättning i enlighet med det mål-
relaterade system som infördes 1994. Det är ämnets samtliga sex  
nationella styrdokument för samhällskunskapsämnet från 1965 och 
framåt som studerats. I samband med varje läroplansreform (1970, 

                                                
 
15 Ordvalet här återspeglar ett metodologiskt ställningstagande. Att välja formuleringen 
”konstruera” före ”samla in” återspeglar en syn på forskningen som en process där forska-
ren också påverkar det som undersökts. 
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1994, 2011) har också nya kursplaner för samhällskunskap införts. 
Dessutom har ibland en revidering av kursplanen skett inom ramen 
för en oförändrad läroplan (1988, 2000). Själva läroplanerna, den 
övergripande styrningen, är också föremål för studien, som en fond 
mot vilken kurs- och ämnesplan kan analyseras. Både graden av de-
taljer i, och själva strukturen av, dessa styrdokument har skiftat med 
åren vilket också har viss bäring på den genomförda textanalysen. Ut-
över själva kurs- och ämnesplanerna har också vissa kommentars-
material tagits med i analysen.   

Diskursanalys och dess teoretiska utgångspunkter 

Textanalysen genomförs i form av en diskursanalys av begreppet 
samhällsfrågor i styrdokumenten för samhällskunskap i gymnasiesko-
lan. Begreppet studeras i sin kontext, det vill säga i relation till andra 
begrepp i styrdokumenten, såsom mål, (centralt) innehåll, förmågor, 
kunskapskrav, betygskriterier etcetera. Med den diskursanalytiska 
ansatsen följer metodologiska ställningstaganden relaterade till speci-
fika teoretiska utgångspunkter. ”I diskursanalysen är teori och metod 
[…] sammanlänkade” menar Louise Phillips och Marianne Winter 
Jörgensen (2000, s. 10). Jag valde att utgå från Norman Faircloughs 
(1989) kritiska diskursanalys. För Fairclough är språket en social 
praktik, påverkad av de sociala strukturerna. Genom en diskursanalys 
av kursplaner kan konkurrerande diskurser som finns inbäddade i 
texterna blottläggas och den hegemoniska makten synliggöras. Dis-
kursiva spänningar och förskjutningar över tid förklarar i detta fall 
begreppet samhällsfrågors skiftande innebörd och funktion för ämnet 
över tid. För att ge analysen ytterligare skärpa valdes analysbegrep-
pen flytande signifikanter och nodalpunkter från Ernesto Laclau och 
Chantale Mouffes (2001) diskursteori. Analysen relaterar till framta-
gandet av ett diskursivt spänningsfält med stöd av läroplansteoretisk 
forskning om samhällskunskap, såväl svensk som internationell, del-
vis återgiven i redogörelsen för tidigare forskning i denna kappa. 
Forskningen visar ett dubbelt spänningsfält utifrån såväl den didak-
tiska varför-frågan som hur-frågan och illustreras i artikeln med hjälp 
av två axlar. I axeln som rör varför-frågan ses syftet för ämnet anting-
en som överförandet av ett förutbestämt innehåll eller som att ämnet 
ska bidra till att elever utvecklar bestämda förmågor. Den spänningen 
kan sägas falla tillbaka på eller relatera till utbildningsfilosofiska per-
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spektiv på utbildning, där essentialism och perennialism finns i den 
ena polen och progressivism och rekonstruktivism i den andra (se 
Englund 1997, Evans 2004, Kroksmark 1989). Utbildningsfilosofierna 
figurerar som teoretiska begrepp för att synliggöra kontraster i för-
hållningssättet till ämnets legitimering. Den andra axeln handlar om 
hur samhällskunskapsundervisningen är organiserad. I den ena polen 
finns en frågeorienterad undervisning, vilken inbjuder till ämnes-
övergripande ansatser, medan undervisningen i den andra polen är 
innehållsorienterad och tar utgångspunkt i ett disciplinärt ämnesstoff. 
Det frågeorienterade kan sägas dels handla om en innehållslig aspekt, 
att det är ”frågorna” som är i fokus snarare än det förutbestämda ”in-
nehållet”, dels om en mer metodinriktad aspekt, att själva undervis-
ningen utgår från frågor snarare än ett givet ämnesstoff. I den eng-
elskspråkiga forskningen jag tagit del av fångas dessa två aspekter i 
begreppen ”issues centered” gällande innehållsaspekten och ”inquiry 
based” gällande metodaspekten (se Evans 2004).  Det dubbla spän-
ningsfältet återgavs i artikeln med följande bild: 
 

Figur 1. Diskursiva spänningsfält för analysen i artikel 1. 
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Analysen riktades således mot att identifiera de hegemoniska diskur-
ser som präglar de olika styrdokumenten och därpå resonera om vil-
ken didaktisk förståelse som kan ges åt begreppet samhällsfrågor i 
den kontexten. 

Artikel 2 – enkätstudien 

Urval 

Den andra artikeln (Morén 2016) bygger på en enkätstudie genom-
förd med 74 gymnasielärare i samhällskunskap. Enkäten hade skick-
ats ut till samhällskunskapslärare på samtliga gymnasieskolor (kom-
munala skolor såväl som friskolor) i två län i Sverige. Skolornas rekto-
rer hade först kontaktats för att informeras och tillfrågas om sam-
hällskunskapslärarna kunde kontaktas för medverkan i studien. (Se 
bilaga 1.) Endast en skola, med en samhällskunskapslärare, avböjde 
medverkan. Sammanlagt 138 lärare på 55 skolor blev därefter kontak-
tade med mejl och en länk till enkäten att fylla i digitalt. Från de 138 
utskickade enkäterna erhölls 74 fullständiga svar. Genom att inget 
särskilt urval av lärare gjordes inom den utvalda regionen kan man 
säga att det rörde sig om en form av totalurval. Att jag nöjde mig med 
två län hänger ihop med uppfattningen att det skulle ge en tillräckligt 
stor population för att kunna få nog med variation av möjliga förståel-
ser hos lärarna. Länen representerar sammantaget ett befolkningsun-
derlag på 540 000 invånare. Regionen, och därmed skolorna, uppvi-
sar dessutom en variation när det gäller stad och landsbygd och det 
finns två lärosäten med lärarutbildning inom regionen. Det finns 
dessutom anledning att utgå ifrån att många av de verksamma lärarna 
har sin utbildning från ytterligare andra lärosäten.  

Genomförande  

För att testa de tänkta enkätfrågorna genomfördes en pilotstudie med 
sex lärare. Dessa kontaktades via mejl med en förfrågan att fylla i en 
enkät digitalt och att även i mejl kommentera själva enkäten. Därmed 
kunde jag både se hur de besvarade de tänkta frågorna och via deras 
kommentarer om enkäten också se vad de tänkte om enkätfrågornas 
begriplighet och relevans. Utifrån erfarenheterna från pilotstudien 
reviderades enkäten. Jag valde att göra en onlineenkät av flera skäl. 
Det viktigaste argumentet var att jag trodde att jag skulle få en högre 
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svarsfrekvens jämfört med om jag skickat ut pappersenkäter. Allt fler 
lärare kan antas ha datorn som ett arbetsredskap i vardagen, varför 
den formen skulle kännas lättare. Lärarna skulle få förfrågan att delta 
i studien via mejl och då är steget inte långt till att klicka sig vidare till 
själva enkäten. Dessutom erbjöd en webbaserad enkät goda möjlig-
heter till en smidig hantering av sammanställningar och påminnelser.  
 

Via kommunernas hemsidor tog jag reda på befintliga gymnasie-
skolor, kommunala skolor såväl som friskolor. Därpå kontaktade jag 
rektorerna vid samtliga skolor med ett informationsbrev och en för-
frågan om att få uppgifter om vilka lärare som undervisade i sam-
hällskunskap på skolan och huruvida jag skulle kunna få kontakta 
dessa med min enkät. Ett argument för att gå via rektorerna är att 
dessa kan ses som gate-keepers på skolorna och deras välvilliga in-
ställning skulle kunna sanktionera studien inför lärarna. I många fall 
kunde jag vid sidan av rektorernas information via skolornas webb-
sidor få namn på och kontaktuppgifter till skolornas samhälls-
kunskapslärare, vilket tillämpades som komplement till rektorernas 
uppgifter. De rektorer som inte besvarat mitt första mejl fick en på-
minnelse. Till slut hade samtliga rektorer återkopplat och samtliga 
utom en hade gett sitt samtycke till studien och försett mig med upp-
gifter om lärarna. Med de samlade uppgifterna från rektorer och 
webbsidor, oftast överensstämmande, kontaktades så de 138 sam-
hällskunskapslärare som identifierats. Lärarna kontaktades via mejl 
och delgavs att jag tagit hänsyn till de sedvanliga forskningsetiska 
kraven, att deras medverkan var frivillig, att deras identitet inte skulle 
röjas och att jag i övrigt skulle se till att ingen obehörig kunde ta del 
av svaren. (se bilaga 2.) Den sista delen var särskilt angelägen att  
poängtera då jag i enkäten efterfrågat mejladresser till de lärare som 
var intresserade att delta i en uppföljande intervjustudie. Tidpunkten 
för utskicket var uttänkt för att passa bra i förhållande till såväl ter-
minen (inte vid sportlov) och arbetsvecka (helst inte en måndag eller 
fredag). Därför gick det första utskicket en tisdag i mitten av februari 
2015. Efter tre påminnelser till lärare som inte besvarat enkäten sva-
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rade till slut 74 lärare på enkäten i sin helhet16, det vill säga en svars-
frekvens på 55 %.  

Frågorna och analysmetoden  

Tanken med enkäten var att få lärares förståelse av begreppet sam-
hällsfrågor genom ett antal frågor. Enkäten innehöll såväl flervalsfrå-
gor med kommentarsmöjligheter som öppna frågor och finns tillgäng-
lig som bilaga (bilaga 3). Frågorna var inriktade på att efterfråga lä-
rarnas förståelse av vad samhällsfrågor kan vara, vilken funktion 
samhällsfrågorna har i deras samhällskunskapsundervisning och hur 
begreppet samhällsfrågor kan förstås i relation till andra begrepp i 
ämnesplanen. Formuleringen av vissa frågor liksom senare analysen 
av enkäten grundade sig i resultatet från textanalysen (studie 1). Som 
en fond för analysen fanns de spänningar gällande såväl ämnets syfte 
som dess upplägg, det vill säga de didaktiska varför- och hur-
frågorna, som mejslats fram i den första artikeln. Vissa frågor ställde 
begreppet samhällsfrågor i relation till andra begrepp i styrdokumen-
ten för att få kunskap om hur lärarna uppfattade relationen mellan 
begrepp som samhällsfrågor, centralt innehåll och förmågor. Några av 
frågorna var direkt riktade mot de kontraster som speglades i de dis-
kursiva spänningarna som analyserats fram i den första artikeln. De 
flesta frågorna erbjöd flera svarsalternativ, ibland bara ”ja” eller ”nej”, 
ibland med formulerade svarsalternativ, ofta utifrån en variant av  
likertskala (Bryman 2011, s. 157) exempelvis ”ja, helt”, ”ja, i ganska 
hög grad”, ”nej inte i så hög grad”, ”nej inte alls” och slutligen ”vet ej”. 
Några frågor var helt öppna, såsom ”ge exempel på några samhälls-
frågor från din egen undervisning under de senaste åren”. Till nästan 
alla frågor med svarsalternativ erbjöds också möjligheten att kom-
mentera svaret. Bland bakgrundsvariabler efterfrågades tid som lä-
rare, andra undervisningsämnen, typ av program läraren undervisade 
i (studieföreberedande och/eller yrkesförberedande) och kön, för att 
via korsreferenser kunna göra en analys av hur svaren varierade med 
dessa faktorer.     
 
                                                
 
16 Det fanns några icke fullständiga enkäter, men dessa togs inte med i resultatredovis-
ningen.  
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Valet att använda sig av en enkät bjuder in till att se på data kvantita-
tivt men det var inte det primära syftet med denna delstudie. Jag 
valde bort att presentera resultatet i form av tabeller och diagram ef-
tersom huvudfokus inte låg på kvantitativ analys. Förvisso erbjöd en-
käten möjlighet att skapa diagram utifrån de svarsalternativ respon-
denterna valt på olika frågor och det gick att via korsreferenser få 
fram hur olika data korrelerade. Mitt intresse låg emellertid i att pre-
sentera en samlad bild av lärares förståelse av begreppet samhällsfrå-
gor och dess funktion i ämnet och för undervisningen. Därför riktades 
arbetet i analysen mot att söka kvalitativa aspekter i svaren på hur 
samhällsfrågor kunde förstås i relation till undervisningen och i rela-
tion till andra begrepp. Enkätdata i form av kommentarer och svar på 
öppna frågor blev väl så viktiga som svaren på flervalsfrågorna för 
analysen. Kvantifieringen av resultatet användes för att peka på 
mönster eller tendenser, såsom att en övervägande majoritet av lärar-
na hävdar att de bedriver en ”undervisning med utgångspunkt i sam-
hällsfrågor” eller att flertalet lärare såg kombinationen av centralt in-
nehåll och förmågor som oproblematiskt.  

Artikel 3 – Intervjustudien 

Urval 

Den tredje artikeln (Morén, 2017) bygger på en genomförd intervju-
studie. Urvalet av lärare för denna grundades i den tidigare enkätstu-
dien. Tanken var att följa upp resultatet från enkätstudien med dju-
pintervjuer med ett urval av lärare. Således var det från de medver-
kande i enkätstudien som intervjupersonerna skulle hämtas. I slutet 
av den digitala enkäten kunde respondenterna meddela om de ville 
medverka i en uppföljande intervju och då uppge sin mejladress. Av 
de 74 lärarna som besvarade enkäten erbjöd 28 lärare sin medverkan 
i intervjustudien. Av dessa 28 lärare valdes sju lärare ut. Eftersom in-
tervjuerna skulle kretsa kring vad det innebär att undervisa ”med ut-
gångspunkt i samhällsfrågor” var ett kriterium att de valda intervju-
personerna (i likhet med 88 % av enkätrespondenterna) svarat ja-
kande på den direkta enkätfrågan om de ansåg sig undervisa med ut-
gångspunkt i samhällsfrågor. I övrigt fanns inga särskilda kriterier 
kopplade till hur de besvarat enkäten. Ambitionen var att den utvalda 
gruppen lärare skulle uppvisa en variation med avseende på variabler 



46 
 
 

som erfarenhet som lärare, kön, skola/kommun och kompletterande 
undervisningsämnen. Hur de mer i detalj besvarat enkätfrågorna var 
oväsentligt för urvalet. De sju lärarna kom från fem olika kommuner 
och båda länen från enkätstudien var representerade.  

Genomförande  

De sju utvalda intervjupersonerna kontaktades med mejl för att åter 
ställa dem frågan om en möjlighet att intervjua dem och bestämma en 
tid för detta. I den första kontakten förespeglades att det skulle röra 
sig om en gruppintervju, ett förfarande som jag senare, huvudsakligen 
av praktiska skäl, beslöt att ändra till individuella intervjuer. Därför 
kontaktades samma lärare igen med information och förfrågan om 
det individuella upplägget. Inför själva intervjun delgavs information 
om att jag beaktat de sedvanliga forskningsetiska kraven (se bilaga 4). 
Informanterna fick således veta att de deltog helt frivilligt och kunde 
när som helst avbryta sin medverkan, att deras identitet inte skulle 
röjas samt att inspelade intervjuer inte skulle kunna hamna i händer-
na på någon obehörig. Intervjuerna genomfördes huvudsakligen på 
lärarnas skolor i en avskild och lugn miljö utan yttre störningsmo-
ment. I ett av fallen genomfördes intervjun på min arbetsplats. Ingen 
preciserad sluttid angavs när intervjuerna påbörjades, vilket kan ha 
bidragit till ett lugn och att samtalets innehåll snarare än klockan fick 
styra längden på intervjun. I tabellen nedan anges hur länge respek-
tive intervju varade. Informanterna har här och i artikeln tilldelats 
fingerade namn. 
 

Tabell 3. Genomförda intervjuer 

Eva-Lena 1 timme, 49 minuter 
Anna 1 timme, 43 minuter 
Clara 1 timme, 31 minuter 
Magnus 1 timme, 12 minuter 
Peter 1 timme, 9 minuter 
Siv 1 timme, 9 minuter 
Linus 1 timme, 8 minuter 
 
Intervjuerna var semistrukturerade och inleddes med att jag informe-
rade om att min ambition var att låta samtalet byggas upp av didak-
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tiska frågeställningar relaterade till begreppet samhällsfrågor och att 
deras undervisningspraktik hela tiden skulle vara i fokus. Strukturen 
innebar att frågor som ”vad är samhällsfrågor i samhällskunskap?”, 
”vems är samhällsfrågorna i undervisningen? och ”hur bedriver du 
undervisning med samhällsfrågor som utgångspunkt?” skulle vara 
vägledande men att jag både hade mer konkreta frågor i beredskap 
samt var öppen för att samtalet kunde ta olika vägar. Den mer över-
gripande didaktiska frågan ”varför samhällsfrågor som utgångs-
punkt?” fanns hela tiden som ett indirekt fokus. Den semistrukture-
rade karaktären på intervjun gjorde att jag var lyhörd för intervjuper-
sonernas inlägg och därmed tog samtalet lite olika vändningar i de 
olika intervjuerna. En intervjuguide (se bilaga 5) hade utformats och 
fanns tillgänglig för mig under intervjuerna. Jag informerade om 
denna, men delade inte ut den vare sig inför eller vid intervjun för att 
inte låta den bli alltför styrande. Även om jag inte följde strukturen 
och inte använde mig av precis de frågor som fanns i guiden så bidrog 
den till att ge intervjun riktning. Trots relativt stora variationer mel-
lan intervjuerna såg jag hela tiden till att intervjupersonen höll sig till 
ämnet, det vill säga att tala om sin samhällskunskapsundervisning 
och begreppet samhällsfrågor.  

Analys av transkriptioner 

Intervjuerna spelades in och transkriberades utifrån skriftspråkliga 
normer. Analysarbetet kan beskrivas som induktiv innehållsanalys 
där olika teman mejslades fram. Tanken var att sätta lärarna som ak-
törer i förgrunden. (Se vidare resonemang i avsnittet om struktur och 
aktör.) Analysarbetet vilade på en hermeneutisk grund i ett växelspel 
mellan helhet och delar och där kontexten får avgöra meningen (In-
geman 2016, s. 86). I en variant av den hermeneutiska cirkeln rörde 
sig analysarbetet mellan helheten som var själva samhällskunskaps-
ämnet och delarna som utgjordes av diverse didaktiska begrepp, i 
första hand samhällsfrågor. Strävan var att utveckla kunskap om 
möjliga ämneskonceptioner av ämnet samhällskunskap genom lärar-
nas didaktiska resonemang. Det väsentliga var vad lärarna sagt och 
inte hur de framförde sina tankar och reflektioner. Transkriptionerna 
lästes flera gånger och materialet sorterades utifrån identifierade te-
man. Analysen kom så att delas in i vad lärarna menade att samhälls-
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frågor är i ämnet samhällskunskap och vad de menade att samhälls-
frågor gör för ämnet och undervisningen. 

Struktur och aktör – teoretiska resonemang om studiens meto-
dologiska design från diskurs till lärarröster 

Ett förenande teoretiskt perspektiv för de tre delstudierna finns i ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv, inom vilket den sociala verklig-
heten i någon mening ses som konstruerad (Berger & Luckmann 
1966). Det som är föremålet för denna studie – samhällsfrågor som 
didaktiskt begrepp samt lärares uppfattning av skolämnet samhälls-
kunskap och strategier för undervisningen – betraktas som socialt 
konstruerat. Den konstruktionen är också något som ständigt pågår, 
exempelvis när lärare agerar i och talar om sitt arbete. Den teoretiska 
ansatsen väcker frågan om förhållandet mellan aktör och struktur. I 
stället för en reduktionistisk ansats där antingen struktur eller aktör 
ses som den förklarande faktorn ansluter jag till Björn Johnson 
(2001) som argumenterar för en aktör/stukturansats, det vill säga att 
dessa växelverkar med varandra. Det finns en röd tråd mellan de tre 
studierna inom detta forskningsprojekt på så sätt att varje studie är 
sprungen ur den/de tidigare. Problemområdet undersöks utifrån både 
ett aktörs- och ett strukturperspektiv men det skiftar gällande vad 
som hamnar i förgrund respektive bakgrund. Jag kommer här först 
att redogöra för den metodologiska designen som knyter ihop de tre 
delstudierna och därefter utveckla resonemangen om mitt sätt att teo-
retiskt se på förhållandet mellan aktör och struktur i relation till stu-
dien.  
 
Även om varje artikel står för sig själv med sina egna kunskapsan-
språk finns ett värde i att se dem tillsammans. Det som förenar de tre 
studierna är ett grundläggande socialkonstruktionistiskt perspektiv 
och intresset för begreppet samhällsfrågor och hur detta kan förstås i 
relation till ämnet samhällskunskap och lärares didaktiska övervä-
ganden om sin undervisning. I kritik mot att blanda olika metoder 
brukar hänföras till att de är paradigmatiskt åtskilda, att de med sina 
olika kunskapsanspråk skulle vara oförenliga (Kvale & Brinkmann 
2009, s. 133). Jag ser snarare att studierna med sina skilda metodolo-
giska och teoretiska utgångspunkter kan bidra med olika perspektiv 
på det problemområde som förenar dem. På detta sätt ska studierna 
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inte ses som varandra uteslutande, utan varandra kompletterande. 
Designen av studien i sin helhet kan i korthet beskrivas på följande 
sätt. Första delstudien var textanalysen, vars konstaterade diskursiva 
spänningsfält sedan påverkade utformningen av enkätfrågorna och 
utgjorde en analytisk grund för enkätstudien. Enkätstudien visade 
sedan att lärarna till stor del uppvisade en logik som inte enkelt be-
kräftade det diskursiva spänningsfältet i den läroplansteoretiska ori-
enterade studien. Så konstruerades den tredje delstudien som en kva-
litativ intervjustudie för att kunna komma åt en djupare förståelse för 
den ”alternativa logiken” i lärarnas resonemang och överväganden. 
Jag övergår nu till att utveckla resonemanget om hur de tre studierna 
hänger samman metodologiskt. 
 

Jag vill argumentera för att studierna ska ses som ett slags progress-
ion där nya frågor och perspektiv öppnar sig för varje studie. Den 
första studiens läroplansteoretiska utgångspunkt med sin diskursana-
lytiska ansats erbjöd ett möjligt sätt att förstå begreppet samhällsfrå-
gor i relation till ämnet samhällskunskap. Ett vanligt förekommande 
perspektiv i skolforskning är att skilja på en formuleringsarena och en 
realiseringsarena (Lindensjö & Lundgren 2000, Skott 2009). På for-
muleringsarenan återfinner vi läroplaner och andra styrdokument, 
det vill säga det som var föremål för analys i första artikeln. På reali-
seringsarenan befinner sig lärarna. Man kan se det som att det är där 
de omsätter styrdokumentens intentioner i undervisning. Undervis-
ning kan emellertid inte ses som en okomplicerad ”tillämpning” av 
styrdokumenten och dess intentioner. Man måste därför vara öppen 
för att se andra, nya aspekter när man rör sig från formuleringsarenan 
till realiseringsarenan. Läraryrket är komplext och lärarpraktiken kan 
inte på ett adekvat sätt beskrivas utifrån dikotomier (Berg 2014). Den 
första delstudiens metod ledde likafullt till en dikotomisering i form 
av möjliga diskursiva positioner.  
 
Det som framstår som en paradox kan förklaras som att olika per-
spektiv hamnar i för- respektive bakgrund. I den första studien place-
rades således den läroplansteoretiska förståelsen i förgrunden. Lärar-
rösterna som varit osynliga i den första studien gavs mer utrymme i 
den andra. Fortfarande var dock lärarrösterna inte så tydliga och  
nyanserade eftersom de uttrycktes i en enkätform och begränsades av 
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de frågor som ställdes och hur dessa formulerades. Syftet var att syn-
liggöra lärarnas reflektioner, men fonden för analysen och sättet att 
ställa frågor kom från den genomförda diskursanalysen. I enkätstu-
dien tolkades en större mängd lärares uppfattningar om begreppet 
samhällsfrågor i ljuset av de diskursiva spänningsfält som tecknats i 
den första artikeln. Det väsentliga är inte att poängtera att det ena 
perspektivet skulle vara mer sant än det andra. Emellertid kunde den 
andra delstudien visa att lärarnas röster om samhällskunskap och 
samhällskunskapsundervisning inte kunde förstås enbart utifrån de 
läroplansteoretiskt konstruerade spänningarna. Jag argumenterar i 
den andra artikeln för att enkätstudien synliggjort en alternativ logik. 
Enkätstudien saknar dock en dimension som möjliggörs genom en 
intervjustudie, nämligen lärares övervägda muntliga resonemang.  
Utifrån kunskaperna från enkätstudien, och dessutom med informan-
ter hämtade från gruppen av enkätrespondenter, kunde intervjustu-
dien rikta in sig på att försöka erhålla en större förståelse för lärarnas 
didaktiska överväganden. Man behöver inte i första hand se diskurs-
analysen från artikel 1 och det mer hermeneutiskt inriktade intresset 
för lärarrösterna i artikel 3 som varandras motpoler. Det handlar sna-
rare om att lärarrösterna som var i bakgrunden i första studien ham-
nat i förgrunden i den sista. Resonemanget går att koppla direkt till 
det teoretiska förhållandet mellan aktör och struktur. Det är lärarna 
som aktörer som hamnar i förgrunden i den sista artikeln medan det 
är strukturen som är förgrund i den första. Det finns de som är kri-
tiska till intervjuer som metod och menar att de bara kommer åt till-
fälliga uppfattningar präglade av situationen (se Hammersley 2006). 
Jag vill dock mena att lärarnas utsagor står för meningsbärande kon-
struktioner som har kontinuitet, gäller över tid och speglar deras  
reflekterade erfarenheter och tolkningar.  
 
Larisa Mickwitz (2015) som genomför en diskursanalytisk studie med 
ett institutionellt perspektiv är noga med att poängtera att det inte är 
den enda eller totala bilden: ”Jag förstår med andra ord skolans olika 
arenor som sammanlänkade i diskursiva praktiker vilka genererar en 
viss sorts kunskap [min kursivering] om skolan” (Mickwitz 2015,  
s. 78). Lena Carlsson (2006) gör en liknande poäng när hon menar att 
den pedagogiska praktiken både är ”diskursiv, social och samhällelig 
till sin karaktär” (Carlsson 2006, s. 42). Skolan konstrueras på olika 
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arenor, och med hjälp av annat än diskurs. Aktörerna verkar i kom-
plexa strukturer och där finns många faktorer och perspektiv som på-
verkar denna helhet. 
 
Denna metodologiska diskussion är teoretisk till sin karaktär då den 
tangerar frågan om vilken betydelse man ger åt strukturer respektive 
aktörer för att förklara fenomen inom samhälls- och humanveten-
skaperna. I grunden är det en filosofisk, närmast ontologisk fråga om 
den individuella människans förhållande till sociala strukturer, 
huruvida det sociala är summan av individerna eller om det har en 
egen existens (Hyldegaard 2008, s. 25). Inom vissa strukturalistiska 
forskningstraditioner betonas ett deterministiskt drag, vilket jag me-
nar blir problematiskt ur flera perspektiv. Strukturerna måste ha till-
kommit av några krafter där aktörer verkar. Och om aktörerna endast 
ska ses som marionetter i en struktur eller diskurs blir också mycket 
forskning om människor, exempelvis lärare, begränsat till att endast 
förklara deras beteende utifrån stukturen. Kirsten Hyldegaard (2008, 
s. 97) skriver att man då ”reducerar subjektet till dess plats i den 
mängd ordnade, diskreta element som strukturen utgör”. En vanli-
gare hållning inom samhällsvetenskapen är dock mindre rigid. Man 
erkänner aktörernas agens inom strukturer. I den första studien var 
ambitionen att förklara olika sätt att förstå samhällskunskapsämnet 
genom att diskursivt analysera begreppet samhällsfrågor. Där fanns 
ingen ambition att förklara lärarnas reflektioner eller beteenden. Re-
dan den andra studien visade att det inte var så lätt att förklara lärar-
nas didaktiska reflektioner utifrån de diskursiva stukturerna.  
 
Niklas Gustafson (2010) hävdar i sin avhandling om aktörskap i ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv att det råder brist på skolforsk-
ning som placerar aktörerna i förgrunden och strukturerna i bak-
grunden. I föreliggande studie är det lärarna som professionella aktö-
rer som till slut hamnar i förgrunden, i den avslutande delstudien. 
Strukturerna som framför allt belystes i den första artikeln finns fort-
farande där som en fond mot vilken lärarnas agerande och ämnesför-
ståelse delvis kan förklaras, men genom att sätta lärarnas aktörskap i 
förgrunden möjliggör studien att synliggöra andra parametrar som 
inte direkt kan förklaras med strukturperspektivet. Meuwissens 
(2012) avhandling stärker empiriskt tesen att aktörerna kan agera på 



52 
 
 

ett sätt som står i kontrast mot bestämda strukturer. De lärare han 
undersökt hade skaffat sig erfarenheter från en (friare) struktur som 
de sedan kunde utveckla till för lärandet gynnsamma moment även i 
en annan struktur, präglad av hård reglering och extern kontroll. Den 
professionella läraren agerar utifrån fler ramfaktorer. 

Forskningsetiska aspekter 

Med ett ökat fokus på forskningsetiska frågor efter andra världskriget 
utvecklades ett antal forskningsetiska kodexar som varit vägledande 
för forskning i modern tid (Vetenskapsrådet17 2011, s. 28). Dessa 
forskningsetiska kodexar formulerar exempelvis krav på information 
och samtycke, som jag sett till att följa. Lärarna som medverkat i stu-
dien informerades i förväg om sammanhanget och studiens syfte och 
de fick veta att deltagandet var frivilligt och att de när som helst, utan 
att ange skäl, kunde avbryta sin medverkan. Vetenskapsrådets (2011, 
s. 69 f.) rekommendationer gällande anonymitet och konfidentialitet 
följdes också genom att jag såg till att ingen obehörig skulle kunna få 
ta del av enkäter eller inspelade intervjuer och att de medverkande 
personerna skulle avidentifieras i resultatredovisningen. En kodnyck-
el för de fingerade namnen makuleras när uppsatsen ventilerats. För 
textanalysen var det andra typer av forskningsetiska aspekter som ak-
tualiserades. De etiska aspekterna låg huvudsakligen i urvalet av tex-
ter och bearbetningen av dessa. Jag har ovan redogjort för principer-
na för texturval och grunden för den genomförda diskursanalysen. 
 
Inför enkätstudien beslöt jag att kontakta rektorerna för att få uppgif-
ter om de lärare som skulle tillfrågas. Utöver rektorernas roll som 
gate-keepers, som jag redan berört, var det min bedömning att det 
fanns ett etiskt värde i att rektor blev informerad om den studie som 
några av lärarna på skolan eventuellt skulle bli involverad i.  
 
Det var viktigt att betona att deltagande i den tredje delstudien inte 
följde med automatik för att man deltagit i enkätstudien. De som var 
intresserade av den uppföljande intervjustudien skulle därför själva få 
                                                
 
17 Vetenskapsrådet har gett ut rapporten, men poängterar att det är författarna, Bengt 
Gustafsson, Göran Hermerén och Bo Pettersson, som är ansvariga för innehållet. 
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ange detta och lämna sina kontaktuppgifter (namn och mejl) vilket 
också ställde krav på hanteringen av dessa uppgifter. Å ena sidan be-
hövde enkätsvaren studeras i relation till (de nu kända) personerna. Å 
andra sidan skulle inte kopplingen mellan enkätsvar och enskilda per-
soner visas i presentationen av resultatet eller spridas till någon obe-
hörig. Intervjupersonernas svar på enkätfrågorna var heller inget som 
diskuterades i anslutning till intervjuerna.   
 
Forskningsetik rymmer mer än de kodexreglerade, mer metodnära 
forskningsetiska kraven och hanteringen av dessa. Paul Standish 
(2001) uppmärksammar ett grundläggande etiskt problem som följer 
med att en ökad mängd forskning i samhället gör att man riskerar att 
ta data för givet. Även om man är noga med att iaktta särskilda forsk-
ningsetiska principer bör man också fråga sig med vilken rätt man ger 
sig i kast med en vetenskaplig studie och hur man ser på dess data, 
resultat och möjliga slutsatser. Vetenskapsrådet (2011, s. 31) menar 
att man ofta behöver göra en avvägning mellan risk och vinst innan 
man beslutar sig för att sätta igång ett forskningsprojekt. Jag menar 
att detta forskningsprojekt inte medfört några risker att vare sig in-
tervjupersonerna eller det lärarkollektiv de kan sägas representera 
skulle lida någon skada. En intervjustudie rymmer dessutom alltid 
forskningsetiska problem kopplade till relationen mellan forskaren 
och intervjupersonen. Intervjusituationen återspeglar en asymmetrisk 
maktrelation, vilket på ett eller annat sätt påverkar intervjun (Kvale 
2006). Det är väsentligt att jag som intervjuare är medveten om detta. 
Dessa olika forskningsetiska aspekter har jag också övervägt. Min yr-
kesroll vid sidan av doktorandstudierna kan också ha haft en inverkan 
i relationen till intervjupersonerna. Jag är anställd på en högskola och 
arbetar med lärarutbildning, vilket de intervjuade lärarna var med-
vetna om. Det går inte att uttala sig om hur detta kan ha påverkat lä-
rarna, men jag bör ändå ta denna aspekt i beaktande i anslutning till 
intervjuerna. Det har jag gjort genom att lägga extra mycket vikt vid 
att skapa en öppen atmosfär i intervjusituationen och visa att jag vär-
desätter deras utsagor. 
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Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

I samband med forskning bör frågor ställas om studiernas validitet, 
reliabilitet och eventuell generaliserbarhet. Validiteteten handlar om 
huruvida det man studerat verkligen kan ge underlag för att besvara 
de frågor man ställt. Textanalysen riktade in sig på det som kan antas 
utgöra de mest centrala styrdokumenten för ämnet, det vill säga äm-
nets kurs- och ämnesplaner med tillhörande kommentarsmaterial 
samt de övergripande läroplanerna. Förvisso finns en möjlighet att 
analysera ännu fler texter från stat och myndigheter. De valda doku-
menten ansågs dels ha den önskade statusen för diskursanalysen – 
det var just de mest centrala styrdokumenten som var intressanta – 
dels var av tillräcklig omfattning för att kunna genomföra analysen. 
Andra texter som kan antas ha betydelse för tolkningen av ämnet är 
läroböcker. Sådana texter är på en annan arena, förvisso av betydelse 
för en didaktisk förståelse av ämnet samhällskunskap eller samhälls-
kunskapsundervisning, men inte i fokus för denna studie. I fråga om 
enkätstudien och intervjustudien var syftet att få lärares uppfattning-
ar om samhällsfrågor och samhällskunskap, vilket inte går att få med 
annat än att man frågar dem. Sammantaget hävdar jag att de valda 
metoderna kan anses ha god validitet. Det jag undersökt är relevant 
för det jag önskade bidra med kunskap om. 
 
Frågan om reliabilitet är av en lite annan karaktär. Då ska undersök-
ningsmetodens och det vetenskapliga hantverkets tillförlitlighet be-
dömas. I textanalysen handlar det om att värdera huruvida diskurs-
anslysen genomförts på ett vederhäftigt sätt. Jag har strävat efter att 
vara transparent i alla avseenden och redogjort för de diskurs-
teoretiska analysbegrepp som använts samt den diskursteoretiska och 
läroplansteoretiska grund på vilken analysen grundas. En enkätstudie 
innehåller alltid ett mått av osäkerhet gällande hur respondenterna 
förstått frågorna och vad man lägger in i sina svar. Den osäkerheten 
finns förvisso också vid en intervju men samtalets möjligheter till 
följdfrågor, förklaringar och nyanseringar skapar andra förutsätt-
ningar att klarlägga eventuella missförstånd. En åtgärd för att stärka 
reliabiliteten var pilotenkäten där testpersonerna också kunde kom-
mentera själva enkäten. Reliabiliteten i intervjustudien är i ganska 
hög grad beroende av intervjuarens förmåga att föra samtalet och 
ställa relevanta frågor och, inte minst, följdfrågor. Jag har viss erfa-
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renhet av att genomföra intervjuer som var värdefull i samman-
hanget. Martin Hammersley (2006, s. 9) diskuterar en radikal kritik 
av intervjun som metod för att få tillgång till informanters perspektiv 
eller attityder. Han menar att utsagor i en intervju är ”socio-discursive 
constructions” med bäring bara i den specifika kontexten. Jag väljer 
dock att se på data från intervjuerna som mer stabila än så. Intervju-
personernas berättelser, med sin nära koppling till deras vardagliga 
arbete, kan anses ha ett värde i förhållande till mina forskningsfrågor.  
 
Frågan om generaliserbarhet är ofta inte central i kvalitativa studier.  
Om huvudintresset i enkätstudien var att uttala sig om samhällskun-
skapsämnet utifrån kvantitativ analys skulle frågan om generaliser-
barhet vara mer i fokus. Det är ändå problematiskt att avfärda alla 
frågor om generaliserbarhet med argumentet att den erhållna kun-
skapen endast gäller för de undersökta individerna i den undersökta 
kontexten. Att förhålla sig skeptisk till långtgående generaliseringar 
utifrån en studies resultat betyder inte att den saknar värde utanför 
studien. Med 79 lärares svar har jag trots allt kunnat fånga trender 
och tendenser som kan säga något om lärares ståndpunkter mer gene-
rellt. 
 

Sammanfattning av artiklarnas resultat 

Här följer en redogörelse för de huvudsakliga resultaten från de tre 
studierna. Den första studien (Morén & Irisdotter Aldenmyr 2015) är 
en granskning av begreppet samhällsfrågor i styrdokument för sam-
hällskunskap i svensk gymnasieskola från 1965 till 2011 med syftet att 
belysa hur detta specifika begrepp, med dess didaktiska implikationer 
om undervisning och lärande, kan ges olika och skiftande innebörd 
beroende av den hegemoniska diskurs inom vilken det förekommer. 
En grund för analysen hämtas i utbildningsfilosofiska spänningar (se 
Englund 1997). Uppmärksamhet ges också åt differentieringsfrågan18 

                                                
 
18 Det har funnits en utbildningspolitisk strid om skolans differentiering från tidigt 1900-tal. 
Med grundskolans införande 1962 försvann det gamla parallellskolesystemet och man kan 
tala om en faktisk enhetsskola. Differentieringen existerade dock fortsatt inom gymnasie-
skolan. 
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och det argumenteras för ett samband mellan synen på differentiering 
och olika utbildningsfilosofier. I stort kan sägas att de utbildningsfilo-
sofiska positionerna essentialism och perennialism med sin utgångs-
punkt i ämnets akademiska discipliner och traditionella uppsättning 
kunskaper ligger mer i linje med en differentierad skola, medan såväl 
progressivismen som rekonstruktivismen utmanar den föreställning-
en och är mer öppna för att se utbildning som ett verktyg för sam-
hällsförändring. Dessa tankar harmonierar mer med ett enhetligt 
skolsystem. I den första av dessa positioner (essentialism och peren-
nialism) är man mer benägen att legitimera ämnet i kraft av ett i för-
väg definierat innehåll.  
 
Analysen visar att begreppet samhällsfrågor till en början, i styrdo-
kumenten från 1965 till 1988, i första hand ska förstås som innehåll, 
antingen som ett samlingsbegrepp för det kursinnehåll som i övrigt 
skrivs fram i kursplanerna, eller som ett innehåll bland flera. Det 
framställs exempelvis som ett av flera ”huvudområden”, i linje med 
den innehållsbaserade läroplansmodell (se Sundberg 2015, Morawski 
2010) som var rådande vid den tiden. Inslag i styrdokumenten som 
pekar i en annan riktning ska förstås i ljuset av den innehållsreglerade 
läroplanen. Små förändringar, som att samhällsfrågor inte bara ska 
”klargöras” (1965) utan man förväntar sig också att elever ska ”analy-
sera och diskutera samhällsfrågor” (1970), ger föraningar om en an-
nan förståelse av samhällsfrågor, men ännu så länge är detta formule-
ringar inom ramen för en diskurs som betonar objektiv undervisning 
av ett fördefinierat innehåll.  
 
Det som framstår som den mest avgörande diskursiva vändningen 
kom med kursplanen 1988. Vi argumenterar i artikeln för att sam-
hällsfrågor då antar en ny och central funktion för ämnet samhälls-
kunskap och undervisningen. Samhällsfrågor är inte längre bara ett 
innehåll utan kunde förstås som en meningsbärande enhet för ämnet, 
som Bjessmo (1992) kallar det, eller undervisningens organiserande 
princip.  Didaktiska implikationerna gällande såväl vad-, varför- som 
hur-frågan påvisades. I föreskrifterna att bedriva undervisning med 
utgångspunkt i samhällsfrågor ligger, tillsammans med andra anvis-
ningar, en tanke om elevaktiva arbetssätt och ämnesintegrerad, fråge-
orienterad undervisning. Det kan förklaras med att det är en mer  
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progressivistiskt färgad kontext, som redan gett avtryck i grund-
skolans läroplan 1980, den läroplan Sundberg (2015) beskriver som 
process-orienterad. Kursplanen för gymnasieskolan 1988 föregår på 
ett sätt större förändringar som kom med läroplansreformen 1994. 
Förändringen 1988 hängde också samman med differentierings-
frågan. I steget mot minskad differentiering tonades det specifika 
kursinnehållet ner och möjliggjorde att samma kursplan kunde fun-
gera för olika linjer, trots att dessa läste olika omfattande kurs. Anta-
let huvudområden bantades ner och fokus hamnade i stället på sam-
hällsfrågor.  
 
Med läroplansreformen 1994 införs en målorienterad läroplansmo-
dell, där samhällsfrågorna bibehåller sin didaktiska funktion i ämnet. 
Det specifika kursinnehållet tonas ner ytterligare till förmån för må-
len. I den diskursen kan samhällsfrågor fortsätta att vara ett didak-
tiskt begrepp med konsekvenser för synen på ämnets mål och innehåll 
liksom förväntade undervisningsmetoder. Den diskursiva förskjut-
ning som därefter sker är att den målstyrda läroplanen går i riktning 
mot att bli mer resultatstyrd med tydligare besked om vad som ska 
undervisas om. Strukturella och innehållsliga förändringar med kurs-
planen år 2000 (som alltså kom mellan läroplansreformerna 1994 och 
2011) pekar i riktning mot det som ska komma med läroplansrefor-
men 2011, en mer innehållsreglerad styrning där begreppet samhälls-
frågor inte ges samma didaktiska funktion. Med 2011 års kursplan 
ökar detaljregleringen av kursinnehållet och benämns med begreppet 
centralt innehåll. Det som tidigare var betygskriterer (tecken på att 
man lärt det förväntade) ändras till kunskapskrav. I artikeln argu-
menteras för att dessa förändringar kan förstås i ljuset av en diskurs 
präglad av en ansvarighetskultur som kommer ur det som brukar be-
nämnas new public management. Biesta (2011) fångar diskursen med 
begreppet ”mätningens tidevarv”. Den diskursen utmärks också av en 
essentialistisk utbildningsfilosofi, där ett förutbestämt innehåll kom-
mer i förgrunden. Likafullt betonas starkt att det inte är innehållet i 
form av faktakunskaper som är det centrala för bedömningen, utan de 
förmågor som eleverna utvecklar.  
 
I den första artikeln visas hur diskursiva förskjutningar över tid ger 
begreppet samhällsfrågor en skiftande innebörd i sig själv och för 
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ämnet. Med en diskursteoretisk läsning av styrdokumenten hävdas att 
innebörden av begreppet samhällsfrågor förändras relativt snabbt 
med ideologiska förändringar. Även om den nuvarande ämnesplanen 
anger att undervisningen ska ske ”med utgångspunkt i samhällsfrå-
gor”, så är tolkningen att begreppet fått en förändrad innebörd jäm-
fört med kursplanerna från 1988 och 1994. Den hegemoniska diskurs 
som enligt första artikeln påverkat styrdokumenten 2011 präglas av 
ett ökat fokus på ett förutbestämt innehåll och en nedtoning av en 
ämnesövergripande problemorienterad undervisning, det som vissa 
forskare kallat samhällsfrågemetod.  
 
I de följande studierna (Morén 2016 och Morén, 2017) är ambitionen 
att komma de professionella lärarna närmare, de som är aktörer skol-
praktiker som inte nödvändigtvis speglar samma logiker som tecknas 
i läroplanteoretiskt diskursiva spänningsfält. Enkät-studien (Morén 
2016) är utformad så att lärarnas svar på frågor om begreppet sam-
hällsfrågor ska kunna säga något om deras förståelse av innebörden 
av själva begreppet samhällsfrågor och de större didaktiska frågorna 
om ämnets legitimitet, innehåll och undervisnings-metoder. På det 
stora hela framträder inte begreppet samhällsfrågor som ett kontro-
versiellt begrepp för lärarna, eller ett begrepp som i sig skulle bära på 
några särskilda didaktiska implikationer. Just detta kan förklaras i 
ljuset av den hegemoniska diskursen som enligt första studien med 
läroplanen 2011 ger begreppet samhällsfrågor en nedtonad innebörd 
som centralt begrepp för ämnesförståelsen.  Det är helt enkelt inte ett 
begrepp som föranleder de mest omedelbara didaktiska reflektioner-
na. Enkätsvaren visar dock att lärare hävdar att de undervisar med 
utgångspunkt i samhällsfrågor, samtidigt som de i kommentarer an-
vänder formuleringar som att de ”knyter an” till samhällsfrågor eller 
att det sker ”inom ramen” för ett moment. Sådana kommentarer tol-
kas som att det i praktiken var något annat som utgör utgångspunk-
ten. En majoritet tonar ner de diskursiva spänningarna som påvisas i 
den första artikeln. De tycks således kunna kombinera en inställning 
att ha en frågeorienterad undervisning med en välvillig inställning till 
styrdokumentens ökade fokus på centralt innehåll. Enkäten visar 
också att de flesta lärarna inte ser en motsättning mellan att ämnets 
syfte formuleras i form av utvecklandet av förmågor och ett fram-
skrivet fördefinierat centralt innehåll. Utifrån dessa resultat argumen-
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terar jag i den andra artikeln för att en majoritet av lärarsvaren upp-
visar en alternativ logik jämfört med den som utgjorde grunden för 
artikel ett. Det går att tolka lärarnas svar i enkät-studien som att de 
förmår att samtidigt placera sig i båda ändarna av det som tidigare 
presenterats som ett dikotomiskt spänningsfält. Konstaterandet att 
lärarna har en relativt vag bild av begreppet samhällsfrågor försvårar 
också alltför långtgående slutsatser. Förvisso är ändå samhällsfrågor 
ett begrepp de rör sig med och som de hävdar utgör utgångspunkt i 
undervisningen. Den andra delstudien genomfördes i form av en en-
kät vilket har sina begränsningar; lärarna kunde inte utveckla eller 
förklara sina svar och resonemang. För detta ändamål krävs en kvali-
tativ intervjustudie vilken sedan genomfördes och blev empirin för 
den tredje artikeln. 
 
Den tredje artikeln (Morén, 2017) bygger på intervjuer med sju av de 
lärare som deltagit i enkätstudien. När de kontaktades och så små-
ningom intervjuades hade de således redan vid enkättillfället reflekte-
rat över begreppet samhällsfrågor i relation till sin undervisning. In-
tervjuerna erbjuder en möjlighet att fördjupa förståelsen för det som 
jag tolkat som en alternativ logik i artikel två. Studien syftar inte bara 
till att klargöra lärarnas tolkning av begreppet utan hur en fokusering 
på begreppet samhällsfrågor skulle kunna säga något om dessa lära-
res syn på ämnet samhällskunskap. Analysen av intervjuerna visar att 
ämnet som framträder i ljuset av samhällsfrågor hos dessa lärare är 
ett öppet ämne, att samhällsfrågorna bryter upp ämnets egna gränser 
och att samhällskunskap betraktat genom begreppet samhällsfrågor 
leder till att man kan se ämnets varför som svar på vad-frågan. Lä-
rarna tar stöd i aktuella händelser och elevernas frågor för att identi-
fiera de samhällsfrågor som kan vara relevanta och engagerande.  I 
artikeln argumenteras för att dessa lärare ser samhällsfrågor som det 
begrepp som öppnar upp ämnet bort från det fördefinierade och det 
av ämnesgränser snävt inramade. En vanligt förekommande fråga 
inom forskningen är att försöka ringa in en kärna i ämnet, vilket visat 
sig vara svårt. Som ett alternativ till en innehållslig bestämning av 
ämnets kärna hävdas i artikeln att en kärna snarare finns i ämnets 
syfte. I stället för att se problem med en otydlig kärna kan man med 
den argumentationen snarare bejaka en svag innehållslig inramning 
av ämnet och i stället hävda att svaret på varför-frågan är svaret på 
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vad-frågan. Lärarna är ändå medvetna om att de har styrdokument 
som i högre grad än tidigare skriver fram ett fördefinierat innehåll. 
Den dominerande uppfattningen hos lärarna är att detta centrala in-
nehåll annat än i undantagsfall utgör ett hinder för dem när de ska 
bedriva en undervisning som utgår från samhällfrågor. De menar 
också att dessa samhällsfrågor inte kan vara givna på förhand. Till 
följd av lärarnas resonemang om samhällsfrågorna och utvecklandet 
av förmågor diskuterar artikeln också huruvida de samhällsfrågor 
som tas upp i undervisningen endast har ett värde i relation till de 
förmågor som är i fokus. Mycket i lärarnas resonemang tyder på att så 
inte är fallet. Samhällsfrågorna anses också ha ett egenvärde, vilket 
motiveras med argument om meningsfullhet och engagemang.  
 
För att summera resultatet från licentiatprojektets olika delstudier 
återvänder jag här till de i kappan formulerade frågeställningarna.  
 
1. Hur används begreppet samhällsfrågor i styrdokumenten och hur 

kan det förstås av lärare? 
 
Den första artikeln pekar på diskursiva spänningar och hur begreppet 
samhällsfrågor kan ges olika innebörd i och för ämnet beroende av 
diskursen. Samhällsfrågor som begrepp uppfattas utifrån den ana-
lysen antingen som ett nedtonat begrepp på samma ”nivå” som det 
framskrivna innehållet eller som ett begrepp på en annan nivå och 
bestämmande för synen på ämnets syfte och lämpliga undervisnings-
upplägg. Studien visar hur den diskursiva kontexten avgör om syftet 
med ämnet kan ses som att utveckla elevers förmågor eller förmedla 
ett visst innehåll, och om undervisningen ska ske frågeorienterat och 
ämnesövergripande eller innehållsorienterat och disciplincentrerat. 
Den senaste, nu gällande, ämnesplanen har påverkats av ett diskur-
sivt skifte mot ett mer innehållsreglerat ämne, samtidigt som de kun-
skaper som ska bedömas är i formen av förmågor. Samhällsfrågor 
finns alltjämt som läroplansbegrepp men är inte längre den menings-
bärande enheten för ämnet som det varit tidigare. 
 
Enkätstudien visar att lärarnas tolkning av begreppet samhällsfrågor 
inte går att förstå helt utifrån den logik som diskursanalysen från 
första delstudien påvisat. Lärarna uppfattar inte begreppet samhälls-
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frågor som särskilt kontroversiellt. Enkätsvaren uppvisar en stor vari-
ation i innebörden av begreppet samhällsfrågor och att man tonar ner 
en eventuell spänning mellan frågeorienterad och innehållsorienterad 
undervisning. En majoritet av lärarna uppfattar att läroplansbegrepp 
som samhällsfrågor, centralt innehåll och förmågor harmonierar väl 
med varandra och hävdar att man undervisar ”med utgångspunkt i 
samhällsfrågor”. 
 
Genom intervjustudien kunde lärares förståelse av begreppet sam-
hällsfrågor kvalificeras ytterligare. När enkätstudien visat att begrep-
pet inte uppfattats som särskilt kontroversiellt så kunde intervjustu-
diens resultat visa hur lärarna ger begreppet samhällsfrågor en inne-
börd genom sina beskrivningar av att undervisa ”med utgångspunkt i 
samhällsfrågor” som styrdokumenten anger. Framträdande är då att 
det är mer väsentligt vad samhällsfrågor gör för ämnet än vad de är.  
 
2. Hur kan de didaktiska villkoren för ämnet samhällskunskap be-

skrivas när ämnet och undervisningen belyses utifrån begreppet 
samhällsfrågor, och mer specifikt ämnesplanens uppmaning att 
undervisa ”med utgångspunkt i samhällsfrågor”? 

 

Den andra forskningsfrågan får framförallt sitt svar ur den tredje 
delstudien där lärare kunde utveckla sina didaktiska strategier kopp-
lade till begreppet samhällsfrågor. Det är genom lärarnas resonemang 
om vad samhällsfrågorna gör för ämnet och undervisningen som be-
greppets didaktiska funktion framträder. Den tredje artikeln visade 
lärarnas medvetet didaktiska strategier för att bedriva en undervis-
ning med utgångspunkt i samhällsfrågor. Det ämne som framträdde 
genom linsen samhällsfrågor betecknas som öppet för det oväntade. 
Ämnet är svårt att definiera i kraft av sitt centrala innehåll, och be-
greppet samhällsfrågor bidrar till att ge ämnet en potential för att 
sträcka sig bortom ett fördefinierat och disciplinärt orienterat inne-
håll. 
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Diskussion 

Studiens övergripande syfte var att diskutera och belysa samhällskun-
skapsämnets potential genom analys av begreppet samhällsfrågor, 
dess karaktär och funktion för ämnet i svensk gymnasieskola. I föl-
jande avsnitt kommer de slutsatser som kan dras från de empiriska 
studierna att diskuteras utifrån detta övergripande syfte. Avsnittet är 
strukturerat runt tre teman som jag menar rymmer en potential för 
ämnet: att ämnets kärna ligger ”bortom ämnet”, att genuina frågor får 
forma ämnet och att innebörden av att undervisningen med utgångs-
punkt i en samhällsfråga kan utgöra en motkraft till ett instrumentellt 
förhållningssätt. 

Ämnets kärna ligger bortom ämnet 

När lärare planerar och genomför undervisning har de att reflektera 
över och besvara en mängd didaktiska frågor, om undervisningens 
varför, vad, hur och för vem.  För att få en uppfattning om vad som 
är samhällskunskapsämnets särskilda bidrag bland skolämnen har 
forskare försökt att ringa in ämnets kärna. Slående för den forskning-
en är att det varit relativt svårt att fastslå en sådan innehållslig kärna, 
vilket åskådliggörs väl av Bronäs och Selander (2002, s. 75) beskriv-
ning av ett ämne som ”har blivit ett kalejdoskop av löst sammanfo-
gade delar, ett kollage av fragment som likt osammanhängande skär-
vor återspeglar olika delar av sinsemellan mycket olika universi-
tetsämnen och kunskapsområden”. Att notera är dessutom att den 
analysen är gjord vid en tid då 1994 års läro- och kursplaner var rå-
dande. Den läroplansteoretiska analysen i denna studie har visat hur 
det ändå var en period då det framskrivna innehållet var av mindre 
omfattning än i såväl tidigare som senare kursplaner. Avsaknaden av 
en tydlig kärna framställs oftast som om det vore en brist i ämnet. 
Vad som framträder med denna studie är att när ämnet och undervis-
ningen analyseras utifrån begreppet samhällsfrågor och specifikt uti-
från ämnesplanens anvisning att undervisning ska ske med utgångs-
punkt i samhällsfrågor så är det mer eller mindre omöjligt – och 
kanske inte ens önskvärt – att fastslå en kärna. Den går inte ens att 
identifiera med hjälp av akademiska discipliner eftersom ämnespla-
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nen endast fastslår exempel på akademiska ämnen som grund. Även 
om det hävdas att lärarämnet19 upplevs mindre splittrat än det läro-
plansteoretiska ämnet (Olsson 2016, Odenstad 2010) så visar studier 
som riktar sig mot lärare att de har olika fokus och idéer om vad som 
är det mest centrala i ämnet (se till exempel Bjessmo 1990, Verners-
son 1999, Karlefjärd 2011, Lindmark 2013). Ett ämnesområde som 
ofta framträder som ett av de mest centrala är demokrati. Med demo-
kratiinnehållet ligger den didaktiska vad-frågan väldigt nära den di-
daktiska varför-frågan. Detta framkommer hos Torbjörn Lindmark 
(2013) som noterar hur hans informanter resonerar om ämnets syfte 
när de egentligen tillfrågats om dess innehåll.  
 
Föreliggande studie bekräftar bilden av ett innehållsligt svårfångat 
ämne. Den första läroplansteoretiska studien visar på en potentiell 
konflikt mellan ett mer detaljerat framskrivet innehåll parallellt med 
en stark betoning av förmågor. De följande delstudierna som riktade 
sig mot lärare tonar dock ner denna konflikt. Enkätstudien visar tvär-
tom att många lärare såg ett stöd i ämnesplanens framskrivna cen-
trala innehåll samtidigt som de vidhåller att deras undervisning tar 
utgångspunkt i samhällsfrågor och att bedömningen grundar sig i 
förmågor med relativt lös koppling till ett specifikt innehåll. Intervju-
studien bekräftar också bilden av lärare som inte definierar ämnet 
eller dess kärna via ämnesplanens centrala innehåll utan snarare via 
ämnets syfte. Med lärares förståelse av begreppet samhällsfrågor 
framträder ett ämne som saknar en fast innehållslig kärna. Den efter-
frågade kärnan ligger i stället bortom det som skrivs fram som 
centralt innehåll i ämnesplanen. Det visar sig bland annat genom att 
samhällsfrågorna påkallar arbetsövergripande arbetssätt, som man 
tillämpar eller åtminstone strävar efter. Samhällsfrågorna är förän-
derliga och beroende av såväl samhällsutvecklingen som eleverna. I 
den tredje artikeln i denna studie prövas tanken att se på ämnets var-
för som dess vad. Det stabila finns i föränderligheten. Innehållet i 
ämnesplanens lista över centralt innehåll är sekundärt i förhållande 
till ämnets syfte. En eventuell kärna finns i det föränderliga, det aktu-
ella, öppna och nyfikna, det som föder intresse och engagemang för 
                                                
 
19 Lärarämnet är det ämne som framträder genom studiet av lärares praktik, som en kontrast till det 
ämne som förstås genom skolans styrdokument (se Berg & Irisdotter Aldenmyr 2016.) 
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och i samhället, det som för eleverna från klassrummet till ”världen”. 
Jag menar att hela detta resonemang, som bygger på samhällsfrå-
gorna i sin funktion för ämnet, visar på en potential. Det kan betrak-
tas som en didaktisk implikation av begreppet samhällsfrågor, att det 
leder bort från en innehållslig kärna och mot något annat. Resone-
manget om att ämnets kärna ligger bortom ämnet tangerar de studier 
som gjort en skillnad mellan ämnets interna och externa mål, där de 
interna målen är begränsade inom ämnet eller disciplinen medan de 
externa målen söker sin legitimitet bortom ämnet (se Bernmark-
Ottoson 2009 och Olsson 2016), eller studier som gör åtskillnad mel-
lan ämnets kunskapsinnehåll och fostransinnehåll (se Bronäs 2000). 
Samhällsfrågorna binder de externa målen till de interna och de kny-
ter ett kunskapsinnehåll till ett fostransinnehåll.  
 
Bengt Schüllerqvist och Stefan Karlsson (2015) argumenterar i ett 
konferenspaper för samhällsbegreppet som ett övergripande refe-
rensbegrepp som kan bidra till att komma bort från det splittrade, 
fragmenterade ämnet och ge ämnets innehåll sin större betydelse. De 
drar paralleller till historiedidaktisk forskning som använt begreppet 
”Big picture” för att betona att det finns ett större sammanhang som 
det enskilda innehållet ska ställas mot.  Mitt resonemang om sam-
hällsfrågorna liknar detta med den skillnaden att samhällsfrågor re-
dan är ett begrepp i styrdokumenten och att det har en didaktisk in-
nebörd med relevans för såväl syfte, innehåll som arbetssätt. 
 
Utöver att leta sig bort mot den didaktiska varför-frågan för att identi-
fiera ämnets eventuella kärna vill jag i diskussionen också beröra den 
didaktiska frågan för vem. Såväl Bjessmo (1994) som Joakim Öberg 
(2016) långt senare, har noterat att en aspekt som genomsyrar lärares 
syn på ämnet samhällskunskap är en ständig fokusering på eleverna.  
I likhet med vad Öberg konstaterar utifrån sin intervjustudie kunde 
jag också notera att lärarna i intervjustudien ofta refererade till sina 
elever. Det var som att det inte gick att tala om ämnet utan att åter-
kommande diskutera de elever som undervisningen berörde och för 
vilka samhällsfrågorna behövde vara meningsfulla. Det finns värdefull 
professionsteoretisk forskning som fokuserar särskilt på den relation-
ella aspekten av undervisning. Ett exempel är hur Anneli Frelin 
(2013) menar att det relationella arbetet är en konstant aspekt av lä-
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rares professionalism, men att det inte betonas tillräckligt. Centralt i 
relation till denna studie är hur Frelin menar att det relationella är 
något som växer fram i mötet med eleverna och principer för hur mö-
tet bör te sig kan inte bestämmas i förväg. Här kommenteras denna 
aspekt av vem-frågan från ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Det är i 
valet av samhällsfrågor och beskrivningen av undervisning utifrån 
samhällsfrågor som eleverna framträder. Samhällsfrågorna får delvis 
sin mening genom eleverna. 

De genuina – och ibland kontroversiella – frågorna formar ämnet 

När samhällsfrågorna ställs i förgrunden framträder ett ämne som ger 
utrymme för de genuina frågorna som valts ut antingen för att de 
präglar den samtid eleverna lever i eller för att de är genuina just i 
kraft av att de är sprungna ur elevernas intressen och engagemang. 
Den första delstudien visade att det finns en potentiell motsättning 
mellan en innehållsorienterad och en frågeorienterad undervisning. I 
den förståelse av frågeorienterad undervisning som jag relaterar till 
(se Evans 2004, Ochoa Becker 2007, Englund 2007) ligger fokus på 
problem och i den förra finns ett större mått av fördefinierat innehåll. 
Delstudien visade hur kursplanereformen 1988 påbjöd en (samhälls-) 
frågeorienterad undervisning med konsekvenser för såväl arbetssätt 
som innehåll. Undervisningen förväntades vara såväl elevcentrerad 
som problemorienterad. Ämnesplanen från 2011 har visserligen änd-
rat riktning mot ett mer fördefinierat innehåll men begreppet sam-
hällsfrågor är kvar i styrdokumenten och det står fortfarande (i kun-
skapskraven) att eleverna ska kunna ”diskutera […] orsakerna och 
konsekvenserna samt möjliga lösningar (min kursivering) på sam-
hällsfrågorna” (Skolverket 2011, s. 7). Endast något som framställs 
som ett problem i någon mening kan behöva en ”lösning”. Forskning 
som utgår från den senaste läroplansreformen är ännu i sin linda, 
men det har påtalats från flera håll hur den mer resultatfokuserade 
läroplanen med mer detaljreglerat innehåll försvårar en öppen och 
frågeorienterad undervisning (se t.ex. Florin Sädbom 2015, Wahl-
ström & Sundberg 2012). Intervjustudien visade dock hur samhälls-
kunskapslärare på gymnasiet ändå strävar efter att ge de genuina frå-
gorna utrymme. Det visar på ämnets potential, oavsett om detta sker 
som ett aktivt motstånd mot en dominerande mätbarhetsdiskurs eller 
som en konsekvens av den (alternativa) logik som delstudie två bely-
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ser. Utifrån denna uppfattar lärare ingen större motsättning mellan 
ett i förväg definierat innehåll (i form av ”centralt innehåll”) och en 
samhällsfrågeinriktad undervisning. 
 
Ett växande fält av forskning har under senare tid intresserat sig för 
de kontroversiella frågornas plats i skolan. En grupp amerikanska 
forskare propagerar för kontroversiella frågor som ett redskap för 
demokrati (Totten (red.) 2015). I Sverige har en grupp forskare 
(Ljunggren, Unemar Öst, & Englund (red.) 2015) också studerat kont-
roversiella frågor och hur skolan förmår lyfta fram konkurrerande 
uppfattningar och vad som kan anses vara kontroversiella frågor. Man 
konstaterar att det kräver kvalificerade kunskaper hos lärarna och di-
daktiska överväganden. Förmodligen finns avsevärda skillnader mel-
lan den amerikanska och svenska kontexten gällande kontroversiella 
frågor. De amerikanska forskarna pekar på en situation då vissa frå-
gor undviks i skolan för att de anses alltför känsliga, som frågor om 
minoriteter, abort eller homosexualitet, eller att ens ta upp dags-
aktuella politiska frågor. Det finns en annan beredskap och öppenhet i 
Sverige att ge utrymme åt politiska frågor och sådant som i ameri-
kansk skola skulle kunna uppfattas som kontroversiellt. Men den 
svenska skolan uppvisar andra problem i förhållande till det kontro-
versiella. Här finns en konsensuskultur som bottnar i uppfattningen 
att samhällsbygget i någon mening är ”färdigt”. Detta var en av slut-
satserna i Bronäs (2000) avhandling om svenska och tyska läroböck-
er, att de svenska eleverna mötte en bild av samhället där de kontro-
versiella frågorna redan avgjorts. Englund (2003) hävdar också att 
skolan i för hög utsträckning domineras av faktaförmedling och inte 
ger tillräckligt utrymme åt en problematiserande samtalskultur.  
 
Samhällsfrågeperspektivet kan bidra till att (åter) uppmärksamma de 
genuina frågorna, och lyfta in de kontroversiella frågorna i undervis-
ningen och därmed se en potential i ämnet samhällskunskap att be-
röra och vara meningsskapande. Det finns också ett epistemologiskt 
perspektiv som gör gällande att all kunskap föds ur en undran inför 
tillvaron (Liedman 2001). Att se frågandet som kunskapens motor har 
varit en bärande tanke inom kunskapsteorin sedan Sokrates. Vid si-
dan av uppdraget att fostra och socialisera behöver skolan ge ut-
rymme för denna genuina undran. Biesta (2013) argumenterar i 
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boken The beautiful risk of education att värdefull utbildning alltid 
innehåller ett mått av osäkerhet. Han kritiserar nuvarande utbild-
ningsdiskurs för att sträva efter att förbättra utbildningens resultat 
genom att tydligare definiera innehåll och mål, vilket riskerar att bli 
kontraproduktivt och instrumentellt. I den tredje artikeln (Morén, 
kommande) diskuteras samhällsfrågornas eventuella egenvärde. I den 
resultatfokuserade läroplanen med kunskapskraven formulerade som 
förmågor kan det uppfattas som att samhällsfrågorna endast har ett 
instrumentellt värde. Genom att de är föränderliga och att samma mål 
kan uppnås trots att man studerat olika samhällsfrågor kan det argu-
menteras för att de saknar egenvärde. Det går dock att argumentera i 
rakt motsatt riktning: att de samhällsfrågor som blir föremål för stu-
dierna är utvalda just därför att de har ett egenvärde. Det tar ändå 
inte bort värdet av samhällskunskap som medel för att uppnå vissa 
generiska förmågor, men kraften i samhällskunskapsämnet ligger i att 
frågorna upplevs som genuina. Det är en viktig del i den elevcentre-
rade aspekten av undervisningen.  

Utgångspunkten har betydelse – en motkraft till det instrumen-
tella 

I denna studie har begreppet samhällsfrågor fungerat som en lins ge-
nom vilket ämnet och undervisningen betraktats och analyserats. 
Därmed har olika didaktiska frågor om ämnets karaktär, syfte och 
möjliga undervisningsmetoder aktualiserats. Vad som bland annat 
framträtt är betydelsen av den didaktiska hur-frågan och hur den 
hänger samman med de övriga. Jan Håkansson och Daniel Sundberg 
(2012) poängterar att den ämnesdidaktiska forskningen sammantaget 
visat att lärare behöver en god ämnesdidaktisk kompetens för att ar-
rangera en god undervisning och att denna innefattar genomtänkta 
svar på alla didaktiska frågorna. Alltsedan Englund (1986/2005, 
1997) betonade vikten av att se frågorna om legitimitet och urval som 
de centrala didaktiska frågorna har den didaktiska forskningen tende-
rat att betrakta hur-frågan som sekundär i förhållande till varför och 
vad. Utifrån föreliggande studie vill jag dock hävda att den hur-fråga 
som handlar om att vad man tar som utgångspunkt för studierna har 
betydelse. Det är i valet av utgångspunkt i en icke i förväg definierad 
samhällsfråga som lärare kan slå an tonen för ett ämne som är öppet 
för det oväntade och som tar elevernas tankar och funderingar på all-
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var. Denna aspekt av hur-frågan är således direkt kopplad till de öv-
riga didaktiska frågorna, men den är inte sekundär utan parallell.  
 
I en så väletablerad samhällsinstitution som skolan finns alltid risken 
att skolarbetet pågår och tas för givet utan att elever riktigt reflekterar 
över varför de studerar och lär sig. Skola blir skola – för skolans skull. 
Det finns en föreställning om att skolan förr präglades av faktainlär-
ning utan något intresse för sammanhang eller för att elever skulle 
finna det meningsfullt. Den bilden behöver troligen nyanseras men 
har kunnat användas för att motivera vikten av att i stället fokusera på 
de resultat i form av förmågor som undervisningen ska bidra till att 
utveckla. Här föreligger dock en risk att även detta kan förfalla till att 
bli instrumentellt. Med den ”baklängespedagogik” som Ingrid Carl-
gren (2016) uppmärksammar som en konsekvens av den resultatfo-
kuserade skolan finns en tendens att göra kunskapskraven till den re-
ella utgångspunkten i undervisningen i stället för målen. Eleverna lär 
sig på ett instrumentellt sätt att visa upp de efterfrågade förmågorna. 
Carlgren (2016, s. 14) menar att det innebär en trivialisering av kun-
skapsinnehållet. Vad som är det faktiska lärandet blir underordnat, så 
länge man lärt sig att knäcka den kod som innebär att man visar upp 
tecken på kunskap. Endast en av de sju lärarna i intervjustudien 
(Clara) resonerade om sin undervisning på ett sätt som jag tolkar som 
det Carlgren beskriver som baklängespedagogik. Den lärarens argu-
ment var dock att hon ville vara lyhörd mot eleverna, något som också 
kan betraktas som eftersträvansvärt. Det var ett slags eftergift för ele-
ver som önskade det läroboksstyrda, förutbestämda innehållet. Att i 
stället ta utgångspunkt i samhällsfrågor på det sätt som beskrivits i 
denna studie utmanar den ”kursmålediskurs” som Kristina Lanå 
(2015, s. 129) noterar i en studie av elevinflytande i samhällskunskap i 
gymnasieskolan. Denna kursmålediskurs innebär att innehållet i sko-
lan redan upplevs som bestämt och bortom elevernas inflytande. En 
annan sida av målrationaliteten i kursmålediskursen är de förvänt-
ningar om ”tydlighet” som James McKernan (2010) kritiserar. Han 
pekar på risken att detta odlar ett instrumentellt förhållningssätt som 
är direkt skadligt för lärandet: ”If we are always aiming at pre-
specified ends then we can never grow! The improvement of educa-
tion does not rest upon the clarification of ends but in criticizing our 
practice.” (McKernan 201o, s. 60) När Anders Wello Westin (2000) 
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målar upp alternativen instrumentell samhällsorientering och sam-
hällsorientering som transformativt handlande menar han att den 
tidigare bygger på en målrationell föreställning och lärarna – och ele-
verna, vill jag tillägga – förlorar auktoriteten över innehållsurvalet. 
 
En potential i samhällskunskapsämnet och en välbehövlig motkraft 
till ett instrumentellt sätt att se på skolarbetet finns i den möjlighet 
som visar sig i att fånga intresset och engagemanget genom en om-
sorgsfullt vald utgångspunkt för studierna. Det framgick också i inter-
vjustudien att lärarna upplever att den potentialen är större i ett ämne 
som samhällskunskap än sådana ämnen som har nationella prov på 
gymnasiet, där kursmålediskursen slår igenom starkare. Detta faktum 
bidrar till en större flexibilitet i samhällskunskap att ta upp de frågor 
som känns angelägna och i tiden. Såväl enkätstudien som intervjustu-
dien visade denna tendens att inte låta undervisningen blir för hårt 
styrd av ett förutbestämt innehåll. Häri uppfattar jag att en del av 
kraften låg i Dr. Grahams undervisning (som i ett något nostalgiskt 
skimmer beskrevs i inledningen): att innehållet inte var i förväg defi-
nierat och att vi erbjöds möjlighet att engagera oss i aktuella frågor 
och problem. Tranströmer-citatet i början av denna kappa kan också 
användas som en kritisk kommentar till en målrationell diskurs med 
fokus på tydlighet och det på förhand definierade. Vi vet inte i förväg 
vilka gläntor som öppnar sig när vi närmar oss en samhällsfråga i 
undervisningen.  
 

Framåtblickande 

Detta licentiatprojekt har betraktat samhällskunskapsämnet och 
samhällskunskapsundervisning utifrån läroplansbegreppet samhälls-
frågor. Jag argumenterar utifrån studiens resultat för ett ämne som är 
öppet och föränderligt och att samhällsfrågorna kan bidra till att be-
vara denna karaktär på ämnet. Den svårfångade kärnan som i tidigare 
forskning utmålats som en svaghet i ämnet kan snarare vändas till en 
fördel. Det är genom flexibilitet och öppenhet för genuina och aktuella 
samhällsfrågor som ämnet kan få sin särskilda karaktär, beröra och 
skapa engagemang. I likhet med studiens konstaterande att utgångs-
punkten har betydelse för undervisningen är det på samma sätt i 
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forskningssammanhang. Valet av utgångspunkt, perspektiv och 
forskningsmetoder för denna studie har betydelse för vilka resultat 
som kan presenteras och vilka slutsatser som kan dras. Detta resone-
mang föranleder en viss ödmjukhet; en annan studie av samhällskun-
skapsämnet kan leda till andra resultat och slutsatser.  
 

Det är också viktigt att poängtera att studien är begränsad till analys 
av styrdokument och lärarröster (i enkät och intervjuer). Det som 
skulle kunna komplettera bilden är observationsstudier av genomförd 
undervisning samt att granska elevernas perspektiv på samhällsfrå-
gor. Jag menar förvisso att de undersökta perspektiven har betydelse 
för den undervisning som faktiskt genomförs, men man måste ändå 
vara försiktig och inte dra för långtgående slutsatser om en undervis-
ning som faktiskt inte undersökts. Värdet ligger i att resultatet visar 
på möjliga förståelser av samhällskunskapsämnets didaktiska villkor 
och att med samhällsfrågorna i fokus så kan en rådande diskurs om 
resultatfokusering, mätbarhet och tydlighet utmanas. Fortsatta stu-
dier skulle kunna uppmärksamma vad som sker i klassrummet och 
vad lärare de facto gör när de undervisar med utgångspunkt i sam-
hällsfrågor. En annan studie skulle kunna fokusera på eleverna och 
hur de ser på samhällsfrågorna och i vilken grad de uppfattar att äm-
net bjuder in till autentiska, aktuella och kanske kontroversiella sam-
hällsfrågor.  
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Bilaga 1 

 
 
Mejl till rektorer     
 

 

Om mejladresser till samhällskunskapslärare 

 

Hej! 

Jag heter Göran Morén och är doktorand i pedagogiskt arbete (och lärarutbildare på Hög‐

skolan Dalarna). Min studie kommer att handla om samhällskunskapsundervisning. Jag 

skulle vilja genomföra en enkät med alla som undervisar i samhällskunskap på gymnasiet 

inom en viss region (där din skola finns). Jag beräknar att det ska ta dem cirka tio minuter. 

I redovisningen av enkäten kommer jag inte att synliggöra enskilda skolor utan hur lärare i 

samhällskunskap tänker om sin undervisning. Det är således inte din skola som är föremål 

för studien, men jag vill ändå att du som rektor vet att jag kontaktar lärarna för detta och 

hoppas att du är positivt inställd och vill hjälpa till att underlätta för utbildningsveten‐

skapliga studier. Förhoppningsvis kan det stimulera utvecklingen i skolan. I ett senare 

skede kommer jag ev. att återvända till enskilda lärare för mer fördjupade frågor. Lärarna 

får själva ta ställning till om de vill medverka i detta.  

Jag vänder mig till dig som rektor för att be om namn och mejladresser på lärarna i 

samhällskunskap på din skola. Ibland framgår det tydligt på skolans webbplats, men 

jag väljer att gå via dig först, så är du informerad också. Sedan kommer jag själv att skicka 

enkäten med mejl direkt till lärarna för dessa att fylla i on‐line. 

Dra dig inte för att kontakta mig om du har några frågor. 

 

Tack på förhand! 

 

Göran Morén 
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Bilaga 2 

 
 
 
Information i mejl till enkäten 

 

 

ENKÄT OM SAMHÄLLSKUNSKAP 

Hej! 

Jag heter Göran Morén och är doktorand i Pedagogiskt arbete vid Karlstad universitet. Jag håller på med 
en studie om samhällskunskap på gymnasiet. Mitt intresse riktar sig mot didaktiska överväganden, med 
särskilt fokus på begreppet samhällsfrågor. 

Enkäten genomförs i forskningssyfte och det är frivilligt för dig att delta. Ingen obehörig kommer att ta del 
av dina svar och i min redovisning av resultatet kommer jag inte att synliggöra enskilda skolor eller lärare. 
(I sammanställningen kommer för övrigt inte att framgå vem som svarat vad.) Enkäten kommer att följas 
upp med (några få) intervjuer. Du avgör själv om du vill kunna komma i fråga för detta, och ges möjlighet 
att lämna kontaktuppgifter i slutet av enkäten. 

Ansvariga för projektet är mina handledare Sara Irisdotter Aldenmyr, sia@du.se och Marie Karls-
son marie.karlsson@kau.se 

Har du frågor får du också gärna kontakt mig på telefon eller mejl.. 

Göran Morén, gmo@du.se, 023-77 82 77 
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Bilaga 3 

 

Enkäten20 
 

 

 

Välkommen till den här enkäten! 

 
Min förhoppning är att det inte ska ta så lång tid.  

Jag är intresserad av begreppet samhällsfrågor - vad det ges för innebörd av samhälls-
kunskapslärare och vilken funktion det får i samhällskunskapsundervisningen. 

Klicka dig fram genom enkäten. De flesta frågorna har flera svarsalternativ och ofta en 
möjlighet att kommentera, några är öppna textfrågor. 

(Det står återkommande att du kan "spara och skicka senare", men enklast är förstås 
att besvara alla frågorna vid samma tillfälle.) Efter den sista frågan måste du själv 
klicka "skicka" för att dina svar ska registreras. 

Tack och mycket nöje! 

Göran Morén, gmo@du.se 023-77 82 22 

 

 

A. Bakgrundsdata 

 

1. När tog du din lärarexamen? 

Före 1970 

1970‐1988 

1989‐2000 

2001‐2010 

Efter 2010 

Jag har ingen lärarexamen 

Kommentar 

                                                
 
20 Enkäten distribuerades i digital form, så lärarna fick se en fråga i taget.  
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2. Hur många år har du varit verksam som samhällskunskapslärare på gymnasiet? 

Mer än 30 år 

Mellan 20 och 30 år 

Mellan 10 och 19 år 

Mellan 5 och 9 år 

Mindre än 5 år 

  

3. Vilket/vilka undervisningsämne har du i kombination med samhällskunskap? 

Historia 

Geografi 

Religionskunskap 

Svenska 

Ekonomi 

Filosofi 

Psykologi 

Inga 

Om annat, specificera:  

  

4. Hur har din tjänst sett ut när det gäller samhällskunskapsundervisning sedan 2011? 

Jag har huvudsakligen undervisat på högskoleförberedande program. 

Jag har huvudsakligen undervisat på yrkesprogram. 

Jag har haft en relativt jämn fördelning av undervisning på båda sorters program. 
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5. Vilken form av skola undervisar du (huvudsakligen) på? 

Kommunal skola 

Friskola 

Om annat, specificera  

 

6. Vilken beskrivning stämmer bäst överens med hur du läst in dina egna ämneskun‐

skaper i samhällskunskap? 

Jag har läst ämnet genom kurser i åtskilda akademiska discipliner (statskunskap, nat‐

ionalekonomi, sociologi, etc.). 

Jag har läst ämnet samhällskunskap, med kurser som snarare var tematiskt organise‐

rade än utifrån de akademiska disciplinerna. 

Om annat, specificera 

 

B. Frågorna 

Så till själva frågorna om samhällsfrågor och samhällskunskapsundervisning. Klicka dig 

bara vidare och besvara frågorna. Utnyttja gärna kommentarsfältet när sådant finns.  

  

7. Ämnesplanen anger återkommande begreppet samhällsfrågor. Anser du att ämnes‐

planen ger en klar bild av vad som avses med samhällsfrågor? (Länk till ämnesplanen 

om du vill titta.) 

Ja, en helt klar bild. 

Ja, en ganska klar bild. 

Nej, inte så klar bild. 

Nej, inte alls en klar bild. 

Vet ej 

Kommentar 

 

8. I vilken grad håller du med om följande påstående? Samhällsfrågor är utgångspunk‐

ten för min undervisning. 
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Ja, helt. 

Ja, i ganska hög grad. 

Nej, inte i så hög grad. 

Nej, inte alls. 

Vet ej. 

Kommentar 

  

9. Uppfattar du att det finns en spänning mellan en "frågeorienterad" 

och "innehållsorienterad" undervisning? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

Kommentar 

  

10. Det kanske varierar i vilken utsträckning du bedriver "undervisning utifrån sam‐

hällsfrågor", beroende på sammanhanget. Kryssa för det eller de påståenden som 

du instämmer mest med. 

Jag bedriver alltid en "undervisning utifrån samhällsfrågor".  

Jag bedriver inte en "undervisning utifrån samhällsfrågor". 

Det varierar beroende på program (högskoleförberedande eller yrkes‐). 

Det varierar beroende på kurs. 

Det varierar beroende på kursinnehåll (moment/arbetsområde) 

  

11. Du som menat att omfattningen av din "undervisning utifrån samhällsfrågor" är 

beroende av sammanhanget, kan du precisera i vilka sammanhang samhällsfrå‐

gorna får större utrymme (exempel på program, kurs, moment/arbetsområde el. 

annat). 
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12. Om du tänker att du i någon mening "undervisar utifrån samhällsfrågor", ge exem‐

pel på några samhällsfrågor från din egen undervisning under de senaste åren. 

  

13. Hur ser du på ämnesplanens centrala innehåll och samhällsfrågorna i relation till 

din undervisning i samhällskunskap? 

Det centrala innehållet utgör ett stöd för att "undervisa utifrån samhällsfrågor". 

Dessa identifieras med hjälp av det centrala innehållet. 

Det centrala innehållet försvårar en "undervisning utifrån samhällsfrågor". Det cen‐

trala innehållet blir utgångspunkten för undervisningen snarare än samhällsfrågorna. 

Det centrala innehållet har inte förändrat min undervisning i relation till samhällsfrå‐

gor. 

Vet ej 

Kommentar 

  

14. Hur ser du på det centrala innehållet i relation till de nya kunskapskravens fokus på 

förmågor? Kryssa för det eller de påståenden du instämmer mest med. 

De går utmärkt att förena. Det är genom kunskaper om det centrala innehållet elever 

utvecklar de önskade förmågorna. 

De är svåra att förena. Fokus på förmågor krockar med det styrda innehållet.  

Det specifika kunskapsinnehållet är relativt oväsentligt vid bedömningen av elevernas 

förmågor. 

Om annat, specificera  

Kommentar 

15. Förekommer det att eleverna (individuellt eller i grupp) får studera  ett eget valt 

område (som skulle kunna vara eller rymma en samhällsfråga) i samhällskunskap? 

Vilket av alternativen svarar bäst mot din huvudsakliga undervisning? 

Nästan hela tiden. Det är modellen för min undervisning. 

Vid något tillfälle under en kurs. 

Aldrig 

Kommentar 
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16. Ge exempel på redovisningsformer när eleverna arbetat med en eget valt 

tema/fråga. 

  

17. Har dessa frågor om samhällsfrågor och samhällskunskapsundervisning upplevts 

relevanta för dig som samhällskunskapslärare? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

Kommentar 

  

18. Vill du kunna komma i fråga för en uppföljande intervju?  

Ja 

Nej 

 

19. Skriv namn och e‐postadress för vidare kontakter. (endast för de som svarat Ja på 

fråga 18) 
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Bilaga 4 

 

Information i mejl inför intervjuer21 
 

 

 

Hej XX, 

Vi har gjort upp om en tid för intervju! Det ser jag fram emot. Studiens intresse är (fort‐

satt) riktat mot samhällsfrågor i samhällskunskapsundervisning och jag hoppas att vi ska 

kunna samtala om hur du ser på samhällsfrågor i din egen undervisning. Jag tar med äm‐

nesplanen för samhällskunskap till vårt samtal och skulle vara tacksam om du kunde ta 

med några undervisningsplaneringar. (Om du har planeringar som både sträcker sig över 

kortare och längre tid är det bara en fördel.) Jag avser att spela in intervjun för att sedan 

transkribera till text. 

I enlighet med forskningsetiska principer vill jag passa på att informera om följande: 

‐ Inga obehörig kommer ta del av den inspelade eller transkriberade intervjun. 

‐ Din identitet kommer att skyddas i presentationen av studiens resultat, genom 

fingerade namn på dig och din skola. 

‐ Deltagandet i studien är helt frivilligt och du har rätt att när som helst under stu‐

diens gång, utan att behöva ange något skäl, avbryta deltagandet.  

‐ Mina handledare i avhandlingsarbetet, som kan kontaktas med synpunkter eller 

frågor är: 

o Sara Irisdotter Aldenmyr (huvudhandledare) sia@du.se 

o Nina Thelander (biträdande handledare) nina.thelander@kau.se 

Väl mött på xx 

Göran 

  

                                                
 
21 Som framgår i detta informationsbrev hade det föregåtts av andra kontakter. Lärarna var 
redan en gång informerade om studien (i anslutning till enkätstudien) och några kontakter 
om tid och former för intervju hade redan tagits före detta mejl. 
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Bilaga 5 

 

 

Intervjuguide 

Förhoppningen är att intervjuerna – med utgångspunkt i begreppet samhällsfrågor – ska ge 
kunskap om lärares syn på samhällskunskapsämnets syfte och innehåll samt möjliga ar-
betsformer i undervisningen22 och dess villkor sett till dagens styrdokument och den domi-
nerande diskursen om mätbarhet och konkurrens. Hur hanterar lärarna utmaningarna, oav-
sett om de i enkäten speglat ”den läroplansteoretiska logiken” eller om de svarat i enlighet 
med det jag valt att kalla ”den alternativa logiken”.  

Intervjuerna sker i skarven mellan enkätundersökningen och observation av undervis-
ning23. I fokus är läraren som professionell, reflekterande aktör i förhållande till aktuell 
styrning och rådande diskurser. Intervjufrågorna riktar sig på sätt och vis både ”bakåt” och 
”framåt”.  

A. ”Bakåt”: Fördjupad kunskap om vad de uttryckt i enkäten gällande förståelse av 
begreppet samhällsfrågor och dess didaktiska betydelse.  

B. ”Framåt”: Kunskap om de (didaktiska) strategier och överväganden som finns hos 
lärare när de planerar och genomför undervisning. 

Mitt kunskapsintresse kan också ringas in med tre didaktiska frågor, där tyngpunkten lig-
ger i ordningen 3, 1, 2: 

1. VAD är samhällsfrågor? 
2. VEMS är samhällsfrågorna? 
3. HUR undervisa ”med utgångspunkt i samhällsfrågor”? 

Som ett indirekt fokus finns VARFÖR-frågan också.  
Som komplement till samtalet vill jag ha tillgång till ämnesplanen samt att lärarna ombeds 
ha med 

‐ Planeringar - över längre eller kortare tid, gärna båda om man använder det. 
‐ Styrdokument (utöver ämnesplanen) som man menar har betydelse för planering-

en. 
Till intervjupersonerna vill jag säga att jag är genuint intresserad av förstå deras tankar och 
reflektioner, att jag inte har någon dold agenda. Jag vill mycket kort presentera vad jag såg 
i enkäten och att jag nu är intresserad av lärarskapet, som måste vara något mer än en in-
placering i en diskursiv spänning. Jag vill förstå lärarnas tankar, upplevda utmaningar, 
frustrationer, didaktiska reflektioner vad man gör för att ”gå ihop”. Studien ska förhopp-
ningsvis kunna öka förståelsen för såväl villkoren för samhällskunskapslärare i dag som 

                                                
 
22 Här finns således de didaktiska frågorna varför, vad och hur. 
23 Ännu vet jag visserligen inte om det kan bli någon observationsstudie. 
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den professionalism som samhällskunskapslärare utvecklar i arbetet, i en korseld av styr-
dokument, elever, samhällsdiskurser, föräldrar, ”världen”. 

 

TEMAN för intervjun. 

1. Vad samhällsfrågor är. 
Först lite övergripande frågor om begreppet samhällsfrågor. 

Du har redan svarat i enkäten, kan du utveckla dina tankar om vad samhällsfrågor är för 
dig. 

Hur förhåller sig samhällsfrågor till centralt innehåll och kunskapskravens förmågor? 

Hur förhåller sig samhällsfrågor till de förmågor som beskrivs i kunskapskraven? 

 

2. Vem som definierar och väljer ut samhällsfrågorna.  

Frågor om hur samhällsfrågor för/i undervisningen identifieras och 
väljs ut.  

Vem definierar vad som är relevanta samhällsfrågor? 

Hur involveras eleverna i valet av samhällsfrågor? 

Finns en konflikt mellan elevernas frågor och din/ämnesplanens/samhällets/medias syn på 
vad som är angelägna samhällsfrågor? 

Håller sig samhällsfrågorna inom ramen för skolämnet samhällskunskap?  

(Följdfråga: vad betyder det, för undervisningen?) 

 

3. Hur samhällsfrågor framträder i undervisningen.  
Frågor om hur samhällsfrågorna tar form och plats i planering och 
undervisning. 

Berätta om en undervisningsplanering du tagit med. 

Vad innebär egentligen det där ”ta utgångspunkt i”…? 

Input och output – är det relevant att tala i de termerna? Vilken uppmärksamhet ägnar du åt 
respektive? 

Samhällskunskap som aktualitetsämne – hur märks det i din undervisning? 

(Följdfråga – hur ser nyhetsbevakningen ut? Separat spår eller integrerat?) 

Samhällskunskap som demokratiämne – hur märks det i din undervisning? Hur hanteras 
nyhetsflödet i relation till en mer långsiktig planering?) 
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(Följfråga: vad betyder kunskap om och kunskap i demokrati för dig, och hur tänker du 
runt den skillnaden i undervisningen?) 

Hamnar kontroversiella frågor i undervisningen – hur då, när då? Kan samhällsfrågorna 
leda in på ”djupt vatten”?  

Enkätfrågan om ”frågeorienterad” vs. ”innehållsorienterad” undervisning – utveckla tan-
karna om den: är det någon skillnad som du tänker på? Hur hanterar du det? 

Vilka läromedel använder du? 

Vad är det som styr valet av arbets- och redovisningsformer?  

 

4. Skolämnet samhällskunskap – övergripande tankar. 

Frågor om ämnet, delvis i relation till dagens mätbarhetsdiskurs 
Är samhällskunskapsämnet normativt? Hur märks det? 

Är samhällskunskap ett värdeämne? (jfr mina upplevelser av Sh/Re) 

Upplever du dig, som samhällskunskapslärare, ha ett särskilt ansvar för skolans övergri-
pande mål om demokrati och medborgarskap? Hur tar det sig uttryck? 

Märker du av det som många beskriver som en mätkultur? Hur påverkar den din samhälls-
kunskapsundervisning? Finns en konflikt mellan måluppfyllelse och meningsfullhet? Hur 
tacklar du det? 

Känns detta igen och hur tänker du? : 

Två icke önskvärda (?) poler – katederundervisning där ett förut-
bestämt innehåll förmedlas mot en undervisning (?) där elever 
arbetar individuellt och självständigt med egna frågor och redo-
visar sina resultat. 

Finns en konflikt mellan den undervisning du vill bedriva och den som är möjlig att ge-
nomföra? Hur ser den konflikten ut? Vad utgör hindren? Vad skulle krävas för att få bort 
hindren? 

 

 

”Bakfickefrågor” 

Vad är avgörande faktorer för att elever ska uppleva samhällskunskap som viktigt, intres-
sant och engagerande? 

Berätta om ett undervisningsupplägg som du varit väldigt nöjd med. 
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Samhällsfrågor som didaktiskt begrepp i 
samhällskunskap på gymnasieskolan

Undervisningen i samhällskunskap på gymnasieskolan ska enligt anvisningarna 
i ämnesplanen bedrivas ”med utgångspunkt i samhällsfrågor”. Vad innebär 
det? I denna licentiatuppsats diskuteras ämnet samhällskunskap och dess 
potential, analyserat utifrån samhällsfrågor som didaktiskt begrepp. Studien är 
en sammanläggning av tre artiklar som bygger på tre studier. I den första studien 
analyseras begreppet samhällsfrågor i styrdokument över tid. Den andra studien 
bygger på en enkät som 74 gymnasielärare i samhällskunskap besvarat. Den 
tredje studien är slutligen en intervjustudie med sju av de lärare som medverkat 
i enkätstudien. Studiens design medger en successiv förflyttning av fokus från 
struktur till aktör.

När analysen riktas mot samhällsfrågor som didaktiskt begrepp framträder 
samhällskunskapsämnet som ett ämne som är öppet för det oväntade och 
som låter såväl aktuella händelser som elevers genuina frågor forma ämnet. I 
uppsatsen diskuteras argument för att undervisning som sker med utgångspunkt 
i samhällsfrågor kan motverka ett instrumentellt förhållningssätt till ämnet.

Göran Morén är verksam som lärarutbildare vid Högskolan Dalarna. Han har 
tidigare erfarenhet som samhällskunskapslärare i gymnasieskola. Sedan 2013 har 
han ingått i forskarskolan Skolnära, ett samarbete mellan Karlstads universitet 
och Högskolan Dalarna.
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