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Abstract 

The aim of this study is to explore and analyze experienced teachers 

understanding, as well as transformation, of the school subject civics. The study 

has focused on the content, methods, and evaluation of the education taking 

place in the class room as described by the teachers themselves. Teachers’ 

autonomy, within the education setting, and their knowledge base is the point 

of departure when assessing teachers understanding and transformation of the 

subject. A further aim of the study has also been to make visible, where 

possible, the role of a personal knowledge base in this transformation process.  

 

The findings of this study are based on interviews with teachers teaching civics 

at upper secondary level in various parts of Sweden. These findings show that it 

is possible to discern that teachers’ general dictum about content, methods, and 

evaluation are very much alike. The findings further show that when teachers 

describe their daily transformation of civics the most visible knowledge is their 

pedagogical content knowledge, knowledge of learner and their characteristics and knowledge 

of educational context.  

 

One conclusion that can be drawn from this study is that when autonomy and 

knowledge base is combined, then it is here one find that teachers’ general 

comprehension about the school subject civics seems to be very similar. 

However, when it comes to daily transformation within the classroom, then the 

subject transformation is modified to fit the learners, the school context, and 

sometimes to the teachers’ well-being. From this one can draw the conclusion 

that comprehension and transformation need not always go hand-in-hand. 

 
 
 

 

Keywords: Civics, civics teaching, civics didactics, street-level bureaucrats, 

autonomy, knowledge base, comprehension, transformation   
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Förord 

Efter två och ett halvt år är det dags att sätta punkt, ingen mer not som ska 

justeras eller mening som ska korrigeras. Det enda som är kvar är att säga, tack! 

 

Att få lämna sin lärarvardag och med nya glasögon få studera undervisning och 

samhällskunskapsämnet har varit en förmån och glädje. Jag kommer alltid vara 

tacksam att Åmåls kommuns dåvarande gymnasienämnd med Kjell Kaså och 

Michael Karlsson i spetsen, samt dåvarande skolchef Svante Melander tidigt 

förstod betydelsen av att forskningsanknyta skolans verksamhet och lärares 

arbete. Stort tack också till Karlbergsgymnasiets skolledning som med sitt 

godkännande och pusslande har sett till att forskning och undervisning har gått 

att kombinera under åren. Tack även till mina härliga kollegor som har stått ut 

med min något sporadiska närvaro och många gånger förvirrade funderingar. 

Framför allt tack till Anne Lindgren och Lina Lindhé som utöver sin 

undervisning språkligt har granskat mina texter, det har varit guld värt.  

 

Utan lärare som har tagit sig tiden och har haft viljan att berätta om sin 

undervisning och sin vardag hade det inte blivit någon licentiatuppsats, därför 

vill jag rikta mitt varmaste tack till de tio erfarna lärare som så öppet berättat 

om sin samhällskunskapsundervisning. 

 

Många förord brukar beröra forskning som ett ensamarbete och ensam bär jag 

ansvaret för denna studie och den uppsats som är skriven, men där slutar 

ensamheten, för är det något jag aldrig behövt vara så är det ensam. Istället har 

jag haft förmånen att ingå i ett stort kollektiv, där jag aldrig har upphört att 

förvånas över det intresse och den uppmuntran som kollektivets deltagare har 

visat både mitt och andras arbete. Först vill jag uppmärksamma forskarskolan 

FLHS vars deltagare har varit ovärderliga i skapandet av denna uppsats, tack 

alla för era synpunkter och er vänskap. På liknande sätt har hela CSD-miljön och 

alla inom Avdelningen för politiska och historiska studier vid Karlstads universitet, 

inte minst på Statsvetenskapen där jag har haft min hemvist, på olika sätt visat 

intresse för det arbete som har gjorts och alltid kommit med uppmuntrande ord 

när det som bäst har behövts. Ni utgör tillsammans en välkomnande arbetsplats 

och jag är oerhört tacksam för allt stöd jag har fått, det har varit en fantastisk tid 

hos er. 

 

Det allra största jobbet har ändå mina handledare docent Hans Lödén och 

lektor Johan Samuelsson lagt ner. Otaliga texter har de läst, otaliga snurriga 
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tankar har de varit med och nystat i och otaliga har deras värdefulla 

kommentarer varit. Vilket team ni har varit, alltid så förberedda, alltid så 

fokuserade och nästan alltid har ni haft rätt (!), citat har rykt och punkter har 

satts. Värdefullt har också varit era ständigt öppna dörrar och rekordsnabba 

mailsvar. Tack båda för ert varma och uppriktiga stöd i arbetet med att ta de 

första oklara tankarna fram till en idag nedtecknad licentiatuppsats. 

 

Utöver mina handledare så finns det ytterligare några läsare som har tagit sig an 

texten i olika skeden och vars kommentarer har haft inflytande på olika sätt. 

Först av allt vill jag tacka Torben Spanget Christensen som med fantastisk 

fingertoppskänsla har kommenterat såväl texter som idéer längs arbetets gång, 

framför allt vill jag tacka för den insats som gjordes vid uppsatsens 

slutseminarium. Även Viveca Lindberg har bidragit med viktiga kommentarer, 

tack snälla för att du tog dig an texten vid sidan om allt annat du skulle läsa. 

Tack också till Lena Molin som spenderade julledighet till att grönläsa 

uppsatsen. 

 

Innan sista raderna vill jag rikta ett tack till min licentiatkollega Peter Wall, vi 

började resan tillsammans och avslutar den tillsammans. Tack för att du alltid 

haft tid för både gnäll och långa teoretiska resonemang. Du har både dragit upp 

mig ur forskningens svarta hål och lärt mig allt jag behöver veta om svart hål!  

 

Jag vill också passa på att tacka mina vänner och familj för att ni har varit och är 

en härlig oas att landa i, utan er hade jag med all säkerhet drunknat i 

transkriberingar och analyser. Tack för att ni alltid finns där och påminner om 

att livet är fantastiskt! 

 

Avslutningsvis tillägnar jag denna licentiatuppsats till tre personer som har satt 

extra guldkant på min forskningsresa. Ingrid, Monika och Kerstin ni kommer 

alltid ha en speciell plats i mitt hjärta och klockan 09.00 kommer alltid vara en 

helig tid. 

 

Karlstad, januari 2011 

 

Anna Karlefjärd 
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Inledning 

 

Forskningsintresse 

I denna licentiatuppsats är jag intresserad av vilken undervisning inkluderat 

bedömning och betygssättning som kan ta form inom skolämnet 

samhällskunskap på gymnasiet. Utgångspunkten tas i samhällskunskapslärares 

kunskapsbas inramat av deras professionella friutrymme.   

 

För att förstå lärares friutrymme så spelar deras relation till skolans 

styrdokument en viktig roll i denna studie. Skolan är en politiskt styrd 

organisation där verksamheten styrs genom statliga policydokument som 

läroplan, förordningar, skollag, kursplaner och betygskriterier samt kommunalt 

fastställda ramverk.1  Hur undervisning formas utifrån denna styrning ligger till 

stor del i händerna på de lärare och elever som finns i våra skolor. Förhållandet 

mellan politisk styrning och faktisk undervisning går därför aldrig att beskriva 

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

förväntas lärare som professionella aktörer forma verksamhetens innehåll med 

grund i styrdokumentens intentioner. På så sätt innefattar lärares 

professionalism ett visst tolkningsföreträde när det gäller de politiskt beslutade 

mål som rör deras undervisning.2 Då skolan är en komplex verksamhet där 

lärare ständigt verkar utifrån olika och ibland oförutsägbara förutsättningar, 

medföljer med tolkningsföreträde också ett handlingsutrymme inom vilket 

lärare kan agera.3 Det har så att säga etablerats en viss professionell autonomi, 

ett friutrymme.  

 

Att en yrkesgrupp tilltros ett professionellt friutrymme kan enligt Karin 

Jonnergård m.fl. förstås som att samhället har accepterat ”den professionella 

kompetens och den kunskapsbas som kompetensen vilar på”.4 En sådan 

acceptans innebär också att samhället förväntar sig att till exempel lärare tolkar 

de styrdokument som skolan vilar på och agerar utifrån sin professionella 

förmåga. Enligt Andy Hargreaves kan denna professionella kompetens eller 

förmåga förstås som ”utövandet av klok och självständig bedömningsförmåga i 

                                                 
1 Dessa policydokument kommer i fortsättningen sammanfattas i begreppet ”styrdokument”. 
2 Lindblad S (2004), sid. 7 
3 Sannerstedt A (2001), sid. 22  
4 Jonnergård K, Funck E, Wolmesjö M (2008), sid. 13 
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de situationer som lärarna själva har störst insikt om”.5 Av de situationer som 

lärare själva har störst insikt om torde undervisning och bedömning vara 

central.  

 

I anslutning till detta så finns det också en grundläggande idé inom 

professionsforskning att ”autonomin bygger på att bara professionella har 

kompetens att fatta beslut i olika arbetssituationer”.6 En profession besitter 

med andra ord en kunskapsbas där utgångspunkten tas när professionella 

beslut skall fattas.7   

 

För att kunna förstå läraryrket som en profession har det funnits ett intresse för 

att fånga in den ”lärarkunskap” som finns och vetenskapligt förankra denna.8 

Till exempel belyste Lee Shulman och hans medarbetare i slutet på 1980-talet 

vikten av att definiera lärares kunskapsbas för att med utgångspunkt i den 

tydliggöra en grund för lärarprofessionen. Shulman identifierade, tillsammans 

med sina medarbetare, sju kategorier av ”typkunskaper” som de menar 

tillsammans formar lärares kunskapsbas. Denna kunskapsbas ligger sedan till 

grund för lärares transformation av ett ämne till ämnesundervisning. I denna 

kunskapsbas är det möjligt att finna lärares ämnesdidaktiska förståelse, 

förståelsen för elever och deras förutsättningar, skolans kontext ur olika 

perspektiv, kunskap om generella pedagogiska metoder och kunskap om olika 

styrdokument samt hur dessa står i relation till det ämne som skall undervisas.  

 

I denna uppsats kombineras lärares kunskapsbas och friutrymme, där 

utgångspunkten är att lärare transformerar sitt ämne utifrån sin kunskapsbas, 

inom ramen för sitt friutrymme. Intresset är att belysa den 

samhällskunskapsundervisning som formas med grund i ovanstående 

förutsättningar. Ur undervisningen kommer tre delar specifikt att lyftas fram, 

vilka är lärarnas beskrivning av sitt innehåll, sina metoder samt deras bedömning 

inkluderat betygssättning. Tanken med detta är att friutrymmet möjligtvis kan 

upplevas som olika stort beroende på vilken del av undervisningen som lärarna 

behandlar, som i sin tur kan leda till att lärarna använder sin kunskapsbas på 

                                                 
5 Hargreaves A (1998), sid.18 
6
 Jonnergård K, Funck E, Wolmesjö M (2008), sid. 12 

7
 Att finna en enstämmig definition av professionsbegreppet är problematiskt då yrkesgrupper skiljer 

sig åt på många sätt, synen att en profession besitter någon form av friutrymme och kunskapsbas är 
dock gemensam i flertalet diskussioner. Se till exempel Funck K. E (2008) 
8
 För diskussion kring professionsforskning kopplat till läraryrket och diskussion kring lärares 

professionalisering se till exempel Barbro Strömberg (1994) samt Ingrid Carlgren och Ference 
Marton (2000). För ett internationellt perspektiv se t.ex. Goodson I & Numan U (2003), Schön D 
(1983), Freidson E (2001), Strike K (1993) 
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olika sätt i relation till upplevelsen av friutrymmet. Det är till exempel möjligt 

att lärare använder sin kunskap om styrdokument på ett annat sätt kopplat till 

bedömning av elevers kunskapsutveckling än vid sina metodval. 

 

Att studera samhällskunskapsämnet är intressant utifrån flera aspekter, en av 

dem är att A-kursen i samhällskunskap idag är en kärnämneskurs på 

gymnasieskolan, vilket innebär att oavsett gymnasieprogram så möter alla elever 

denna kurs någon gång under sin gymnasietid. En annan aspekt är ämnets 

varierande sammansättning, som bottnar i att samhällskunskap tar sin grund i 

flera olika akademiska discipliner, till exempel statsvetenskap, nationalekonomi 

och sociologi. Denna sammansättning har lett till att skolämnet 

samhällskunskap bland annat beskrivits av Agneta Bronäs och Staffan Selander 

som ett ”kalejdoskop av löst sammanfogade delar, ett collage av fragment som 

likt osammanhängande skärvor återspeglar olika delar av sinsemellan mycket 

olika universitetsämnen och kunskapsområden”.9  

 

En tredje aspekt är att samhällskunskap också är ett skolämne som inrättades av 

politiska skäl, i ett led att utveckla medborgarbildning, vilket på så sätt skiljer 

ämnet åt från de skolämnen som istället har en lång, professionsbaserad 

ämnestradition bakom sig.10 Göran Linde beskriver, med detta som grund och 

ur ett läroplansteoretiskt perspektiv, samhällskunskapsämnet som ett svagt 

avgränsat ämne, där lärares ”personliga stoffrepertoar” får stor betydelse.11 Det 

finns med andra ord möjlighet att lärares samhällskunskapsundervisning blir 

synnerligt variationsrik då lärares individuella undervisningsrepertoar kan ha ett 

stort genomslag.  

 

En avslutande aspekt är också att det idag enbart finns ett fåtal studier gjorda 

gällande lärares ämnestransformation kopplat till samhällskunskap vilket 

innebär att vi vet ganska lite om hur undervisningen faktiskt varierar och hur 

lärare resonerar kring transformationen av sin samhällskunskapsundervisning.12  

 

Valet att studera samhällskunskapslärares undervisning leder uppsatsen in i det 

ämnesdidaktiska forskningsfältet. I denna uppsats förstås ämnesdidaktik som en 

                                                 
9
 Bronäs A & Selander S (2002), sid. 75 

10
 Ibid. 

11
 Linde G (1993), sid. 49. Jag återkommer till Linde under avsnittet Tidigare forskning. 

12
 Bronäs A (2003) & Olsson R (2009) visar båda i sina forskningsöversikter att det är relativt få 

samhällskunskapslärare som studerats och utgör utgångspunkten för den forskning som är gjord 
med fokus på samhällskunskapsundervisning. Ser vi enbart till undervisning på gymnasiet i ämnet 
samhällskunskap så är det ett fåtal undersökningar gjorda vilket också innebär att det är svårt att 
generalisera utifrån det material som finns. 
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yrkesrelevant vetenskap vilken kan hjälpa oss att förstå och utveckla ämnen i 

sig. Den definition som tydliggör detta synsätt är Lorentzen m.fl. som beskriver 

ämnesdidaktik på följande sätt: 

 

Fagdidaktikk er alle de refleksjoner en kan knytte til et fag og undervisningen av 

dette faget, som kan gi økt kunnskap om fagets beskaffenhet, om fagets 

legitimering og økt kunnskap om hvordan faget kan læres, undervisas og 

utvikles.13  

 

Denna breda ämnesdidaktiska definition är tilltalande, då den värdesätter all den 

kunskap som kan hjälpa oss att förstå ett ämnes uppbyggnad, hur lärande kan 

ske inom ämnet samt hur ämnet kan legitimeras och utvecklas. I anknytning till 

samhällskunskap där vi idag saknar en hel del kunskap om vad som sker med 

ämnet inom ramen för skolans undervisning är en bred vetenskaplig definition 

av ämnesdidaktik av vikt, där olika studier om ämnets funktion finner sin plats.  

 

För att tydliggöra lärares friutrymme så kommer uppsatsen förankras i Michael 

Lipskys teori om frontlinjebyråkrater. Där frontlinjebyråkrater är de 

yrkesutövare vars yrke regleras av politiskt beslutade styrdokument samtidigt 

som de står i daglig kontakt med medborgarna i samhället, så som till exempel 

lärare som dagligen möter elever och även föräldrar. I detta möte, menar 

Lipsky, krävs utrymme för professionella bedömningar, vilket innebär att 

frontlinjebyråkrater får stor frihet att agera inom byråkratins ramar.14 I 

uppsatsen utgör tio erfarna samhällskunskapslärare i gymnasieskolan grunden 

för den empiriska undersökningen. Dessa lärare ses som frontlinjebyråkrater 

och intresset riktar sig mot vilken ämnestransformation som sker inom ramen 

för deras friutrymme. På så sätt ramar Lipskys frontlinjebyråkratteori in 

studiens undersökning medan Shulmans kunskapsbas kommer att fungerar som 

analysverktyg för att kunna synliggöra aspekter som kan ha betydelse för lärares 

ämnestransformation.  

 

Ambitionen är att med hjälp av ett ämnesdidaktiskt perspektiv lyfta fram lärares 

reflektioner kring undervisning och bedömning i ämnet samhällskunskap på 

gymnasiet. Bärande begrepp är friutrymme, kunskapsbas och ämnestransformation. 

 

 

                                                 
13

Lorentzen m.fl. (1998), sid. 7 
14

Lipsky M, (1980), Lipsky använder även begreppet semi-professioner i beskrivningen av 
frontlinjebyråkraternas yrken. 
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Syfte och forskningsfrågor 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur samhällskunskapsundervisning formas, 

utifrån erfarna lärares personliga kunskapsbas, inom ramen för deras 

individuella friutrymme. Detta görs genom att studera hur tio 

samhällskunskapslärare beskriver innehållet i sin undervisning, sina metoder 

samt sina bedömningar av elevers kunskapsutveckling. 

 

Forskningsfrågor som ska besvaras är följande: 

 

 Vad framträder som centralt i samhällskunskapslärarnas utsagor om 

innehåll, metod och bedömning? 

 Vilka delar i lärarnas kunskapsbas tydliggörs i beskrivningen av deras 

innehåll, metod och bedömning?  

 Hur synliggörs lärarnas upplevda friutrymme i förhållande till deras 

kunskapsbas? 
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Uppsatsens disposition  

Uppsatsen innehåller sex kapitel: 

 

Inledning – innefattar ingången för forskningsintresset, som sedan förtydligas 

och förankras i de teoretiska utgångspunkterna samt i tidigare forskning. 

Presenterar även studiens syfte och forskningsfrågor. 

 

Teoretiska utgångspunkter – här tydliggörs Frontlinjebyråkratteorin och 

uppsatsens ämnesdidaktiska perspektiv som utgörs av Lee Shulmans begrepp 

kunskapsbas och modell för lärares ämnestransformation.  

 

Tidigare forskning – belyser tre forskningsområden avsedda att förtydliga och 

fördjupa studiens forskningsintresse. Här studeras lärare i sin roll som 

myndighetsutövande tjänsteman och undervisare. Då det är lärares 

uppfattningar om sin undervisning som står i fokus för uppsatsen så är det 

också lärarperspektivet som står i förgrunden i genomgången av tidigare 

forskning. 

 

Metodiska överväganden – I denna del redogörs för uppsatsens metod för 

datainsamling, som är en kvalitativ samtalsintervju. Här diskuteras även urvalet 

av de tio erfarna gymnasielärarna som är studiens respondenter. 

Analysförfarandet belyses och undersökningens validitet och reliabilitet 

tydliggörs. Min roll som forskande lärare som forskar om lärare och deras 

undervisning synliggörs och problematiseras, samt relateras till relevanta etiska 

aspekter.  

 

Resultat – Här redovisas och sammanfattas uppsatsens resultat. 

Resultatredovisningen inleds med lärarnas beskrivningar av sin undervisning 

inom ramen för deras upplevda friutrymme. Därefter lyfts de aspekter fram 

som tycks påverka lärarnas samhällskunskapsundervisning, vilka också kopplas 

till kunskapsbasens kategorier. Avslutningsvis kopplas lärarnas friutrymme, 

ämnestransformation och kunskapsbas samman. 

 

Slutsatser – I denna avslutande del görs en återkoppling till studiens 

forskningsfrågor och syfte, genom att lyfta fram intressant resultat till 

diskussion. Valet av teori och metod och dess roll i uppsatsen belyses 

ytterligare. Avslutningsvis diskuteras uppsatsens ämnesdidaktiska bidrag samt 

en blick mot framtiden.   
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Teoretiska utgångspunkter 

Det teoretiska ramverk som uppsatsens förhåller sig till har två syften, dels att 

tydliggöra det handlings- och tolkningsutrymme, det vill säga friutrymme, som 

kommer att undersökas, dels att ämnesdidaktiskt bidra med en 

begreppsapparat, vilken ligger till grund för analysen av det empiriska 

materialet.  

 

Frontlinjebyråkratteorin 

Frontlinjebyråkrater15 är i Lipskys teori offentligt anställda tjänstemän som 

arbetar nära medborgarna. Deras uppdrag är att utföra den service som staten 

erbjuder, utifrån gällande policy.16 Med andra ord är det frontlinjebyråkratens 

ansvar att såväl beakta medborgarnas behov som de uppdrag de givits hos 

aktuell myndighet. De utgör en knytpunkt mellan politiken och medborgare.  

Som frontlinjebyråkrater återfinns till exempel socialarbetare, poliser och lärare. 

Enligt Lipsky är det svårt att komponera instruktioner och reglementen som 

fungerar specifikt i alla sociala kontexter, där frontlinjebyråkrater är verksamma. 

Policydokumenten blir på grund av detta generellt hållna. Istället förväntar sig 

både beslutsfattare och medborgare att frontlinjebyråkrater gör professionella 

bedömningar inom ramen för den specifika kontext som de befinner sig i. 17
 

 

Detta utrymme för professionella bedömningar ger frontlinjebyråkrater frihet 

att agera inom policyns ramar.18 Dock finns det en rad dilemman inbyggda i 

frontlinjebyråkraternas yrkesvardag som påverkar hur de hanterar friheten. De 

måste till exempel förhålla sig till uppfattad brist på resurser, hög arbetsbörda, 

krav på snabba beslut och överlag komplexa verksamheter.19 För att anpassa sig 

till dessa dilemman utvecklar frontlinjebyråkrater i hög grad strategier för att 

kunna hantera det arbete de är satta att göra. Louise Moqvist uttrycker det på 

följande sätt:  

 

                                                 
15 I tidigare forskning även översatt till gräsrotsbyråkrat eller närbyråkrat, jag väljer i linje med Bo 

Rothstein (2010) och Isabell Schierenbeck (2003) använda termen frontlinjebyråkrat. Alla tre 
översättningar syftar till att beskriva den position som yrkesutövare i sin roll som representant för en 
myndighet har i sitt nära arbete med medborgarna.  
16 Lipsky M (1980), sid. 3  
17 Lipsky M (1980), sid. 15 
18 Jmf. Ekman G (1999), sid. 5, Johansson R (1992), sid. 41, Moqvist L (2005), sid.50, Sannerstedt A 

(2001), sid. 22 
19Lipsky M (1980), sid.29 
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Strategierna innebär att yttre krav i form av exempelvis regler och direktiv 

anpassas så att de fyller en funktion i förhållande till de särskilda 

förutsättningar som finns på denna nivå och bland dessa aktörer. Tolkning 

och tillämpning av regler och direktiv görs i syftet att förmildra de 

problematiska omständigheter under vilka gräsrotsbyråkraten har att arbeta.20 

 

Ett sätt för frontlinjebyråkraterna att kunna hantera medborgares behov i en 

byråkratisk struktur, menar Lipsky, är att varje medborgare i sitt möte med en 

frontlinjebyråkrat reproduceras från individ till klient.   Dessa klienter kan sedan 

kategoriseras och behandlas med hjälp av standardiserade ramar. Faran med 

denna konstruktion menar Lipsky är att frontlinjebyråkraten kan bedöma 

klientens behov utifrån förutfattade meningar om hur en viss typ av klienter 

karaktäriseras, vilket stigmatiserar lösningsmöjligheterna för dessa 

medborgare.21 En annan problematik med synen på individen som klient, är att 

individen tar på sig rollen som klient och identifierar sig med den istället för sin 

egen individuella potential. Lipsky exemplifierar till exempel med elever som 

karaktäriseras som ”slow learners”, där eleverna tar med sig den benämningen 

och låter den prägla hela sin tillvaro.22  

 

Frontlinjebyråkraternas friutrymme och de strategier de utvecklar leder, enligt 

Lipsky, till att det snarare är frontlinjebyråkraten som formar den innehållsliga 

politiken i mötet med medborgarna, än de folkvalda politikerna.23 Varje möte 

med medborgarna innebär med andra ord policyutövning. Roine Johansson gör 

ytterligare en distinktion i definitionen av frontlinjebyråkraten och nyttjandet av 

dess friutrymme. Johansson menar att friutrymmet måste innehålla 

”möjligheten att fatta beslut som påverkar det slag av service klienten 

erhåller.”24 Detta innebär att frontlinjebyråkraten har utrymme att såväl avgöra 

som ifrågasätta medborgarnas krav. På så sätt har de makt över arbetets 

slutgiltiga utformning.25 Johansson tydliggör på så sätt den maktposition som 

frontlinjebyråkraten besitter i och med sitt friutrymme. Att friutrymmet 

innefattar möjligheten att besluta och påverka den service medborgarna erhålls, 

                                                 
20

Moqvist L (2005), sid.51 
21

Isabella Schierenbeck (2003) och Fredrik Hertzberg (2003) för liknande resonemang i sina 
avhandlingar, där de studerar arbetsförmedlare ur ett frontlinjebyråkratiskt perspektiv. Där båda visar 
på att frontlinjebyråkraters klientkonstruktion kan påverka hur friutrymmet brukas och i förlängningen 
hur klienterna bemöts. 
22

Lipsky M (1980), sid. 68-69 
23

Sannerstedt A (2001), sid.22-23 
24

 Johansson R (1992), sid. 42 
25

Johansson R (1992), sid. 42.  Johansson jämför med yrken som har ett tydligt beskrivet resultat 
t.ex. busschaufförer som har en tidtabell att följa. Från destination A till B har de handlingsfrihet att 
avgöra körteknik och bemötande av passagerare, däremot kan de inte frångå tidtabellen. Dessa 
tjänstemän ser inte Johansson som frontlinjebyråkrater även om de är tjänstemän som på daglig 
basis möter medborgare. Samma distinktion görs i denna avhandling. 
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är ett tydligt inslag i läraryrket där lärare har stort inflytande över den 

undervisning som eleverna möter.  

 

Frontlinjebyråkratens makt över friutrymmet innebär samtidigt problem. En allt 

för stor autonomi för frontlinjebyråkraten kan innebära en risk för 

medborgarna gällande både rättsäkerhet och likvärdighet. Isabella Schierenbeck 

understryker att den offentliga politikens legitimitet hänger på att 

”samhällsmedborgare ska bli behandlade som alla andra i förhållande till 

existerande regelverk och praxis”.26 Amy Gutmann menar i sin tur, i linje med 

Lipsky, att komplexiteten i läraryrket gör den professionella kunskapsexperten 

och dess autonomi nödvändig. Däremot lyfter hon, precis som Schierenbeck, 

fram att det är centralt att autonomi inte får gå så långt att den representativa 

demokratins kontroll över skolan går förlorad. Detta kräver att lärare också 

fungerar utifrån de regelverk som har beslutats.27  

 

Det finns en medvetenhet hos Lipsky att frontlinjebyråkrater kan göra fel, vilket 

kan riskera att de konserverar traditioner och förhållanden som inte alltid 

fungerar i medborgarnas intresse.28 Däremot hävdar Lipsky att 

frontlinjebyråkraternas legitimitet bör förstås utifrån friutrymmet och 

möjligheten till att fatta individuella beslut baserat på professionella 

kunskapsexpertis. Innebörden av att agera professionellt, menar Lipsky, är att 

låta medborgarnas intressen komma i första hand.29 

 

På grund av policydokumentens generella skrivningar och frontlinjebyråkratins 

komplexitet uppstår ett naturligt tolknings- och handlingsutrymme för 

frontlinjebyråkraten. Teorin visar med andra ord att friutrymmet är en 

inneboende parameter i frontlinjebyråkraternas arbete30. Gutmann och 

Schierenbeck uppmärksammar i sin tur det dilemma som kan uppkomma i 

nyttjandet av detta friutrymme – då den professionella autonomin kan påverka 

rättssäkerheten för samhällsmedborgarna. Hur friutrymmet brukas blir därmed 

en intressant empirisk fråga.  

 

                                                 
26Schierenbeck I (2003), sid. 20 
27Gutmann A (1999), sid. 42ff  
28Lipsky M (1980), sid. 180 ff 
29Lipsky M (1980), sid. 189 
30Jmf. Fredriksson A (2006), sid.15 & Schierenbeck I (2003), sid. 19  
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Lärares transformering – ett ämnesdidaktiskt perspektiv 

Flera perspektiv kan väljas när lärares friutrymme sätts under lupp.31 Denna 

uppsats perspektiv hämtas från ämnesdidaktiken, då det är 

samhällskunskapslärares uppfattning om sin undervisning och bedömning som 

undersöks. Frågor som ställs i undersökningen är av karaktären: Vad ska 

undervisningen innehålla? Varför just detta innehåll? Vad ska bedömas och 

betygssättas?  Hur skall det bedömas och betygssättas?  

 

Lee Shulman presenterar nedslag i lärarutbildningens historia ur ett amerikanskt 

perspektiv i sin text, Those Who Understand: knowledge Growth in Teaching, där slutet 

av 1800-talet jämförs med slutet av 1900-talet. Det som efterfrågades som 

lärarkompetens i slutet av 1800-talet handlade, enligt Shulman, till stor del om 

ämneskunskaper medan de lärarkompetenser som stått i fokus i slutet av 1900-

talet handlat mer om pedagogiska förmågor.32  Efter att ha konstaterat den 

förändring från intresse för ämne till intresse för pedagogik så ställer Shulman 

sig frågorna: ”Where did the subject matter go?, What happend to the 

content?”33   

 

Shulman ansåg att den ökade forskning som skedde kring utbildning och 

lärande under slutet av 1900-talet fokuserade på att identifiera mönster i lärares 

agerande som låg till grund för elevers förbättrade studieresultat. Denna 

forskning var i sig inte felaktig men den kunde inte ses som heltäckande då det 

finns många faktorer som spelar in i undervisnings- och lärandesituationer. 

Problem uppstod när denna forskning och dess resultat blev allenarådande som 

underlag för lärarutbildningen och skolplaneringen. Shulman väljer att kalla 

problemet The missing paradigm vilket han belyser på följande sätt: 

 

No one asked how subject matter was transformed from the knowledge of 

the teacher into the content of instruction. Nor did they ask how particular 

formulations of the content related to what students came to know or 

misconstrue. 34 

 

Shulman saknade med andra ord forskning som beaktade hur lärare 

transformerade ämnen till undervisning och vilken kunskap eleverna från detta 

hade möjlighet att utveckla. Han strävade efter att finna en balans mellan ämnet 

                                                 
31 Jmf. t.ex. Fredriksson A (2006), Ekman T (2007) och Parding K (2007)  
32 Shulman L (1986), sid. 4-5 
33 Shulman L (1986), sid. 5 
34 Shulman L (1986), sid. 6 
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och pedagogiken och hänvisade bland annat till medeltida universitet där 

innehåll och pedagogik var del av ”one indistinguishable body of 

understanding”.35 Utifrån detta introducerade Shulman begreppet Pedagogical 

content knowledge (PCK), där lärarens professionella förståelse står i fokus. Denna 

professionella förståelse innefattar såväl lärares ämneskunskaper som 

pedagogiska förmågor och ryms inom det vi idag benämner ämnesdidaktik.  

Shulman placerade även PCK i ett större sammanhang vilket kom att innefatta 

lärares hela ”Knowledge base”. Utifrån denna kunskapsbas menar Shulman att 

lärare transformerar sina ämnen och utvecklar sin undervisning.36     

 

Shulman kategoriserar kunskapsbasens innehåll i sju olika delar vilka 

presenteras i Figur 2.1. Han gör ingen hierarkisk fördelning mellan kategorierna 

och påvisar ej heller hur de inbördes förhåller sig till varandra. Utgångspunkten 

har varit att utifrån den forskning som Shulman och hans medarbetare ägnat sig 

åt, synliggöra det innehåll som de menar utgör lärares kunskapsbas. Denna 

kunskapsbas innefattar såväl ämnesteoretiska kunskaper som allmänna pedagogiska 

kunskaper samt kunskaper om styrdokument och dess relation till det specifika 

ämnet men också förståelse för styrdokumentens roll och de tankar som 

föregått dem. Kunskapsbasen innehåller också ämnesdidaktiska kunskaper, 

kunskaper om elever och deras karakteristika och kunskaper om undervisningens kontext 

så som klassrum, skolmiljö och det omgivande samhället. Slutligen innefattar 

kunskapsbasen även, kunskap om utbildningens mål och syfte i ett samhälleligt 

perspektiv.37 

 

Fig.2.1 Shulmans kunskapsbas38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35

 Shulman L (1986), sid. 6 
36

 Shulman L (1987), sid. 8 
37

 Shulman L (1987), sid. 8, mina översättningar av kunskapsbasens innehåll som också ligger i linje 
med de översättningar som Edmund Knutas (2008) har gjort i sin avhandling. 
38

 Shulman L (1987), sid. 8 

Knowledge base 

 Ämnesteoretiska kunskaper - Content knowledge, 

 Allmänna pedagogiska kunskaper - General pedagogical knowledge, 

 Kunskaper om styrdokument - Curriculum knowledge,  

 Ämnesdidaktiska kunskaper - Pedagogical content knowledge,  

 Kunskaper om elever och deras karakteristika - Knowledge of learner and their characteristics, 

 Kunskaper om undervisningens kontext - Knowledge of educational contexts,  

 Kunskap om utbildningens mål och syfte - Knowledge of educational ends, purposes, and values, 
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Shulman har utifrån sina undersökningar också utvecklat en modell, A Model for 

Pedagogical Reasoning and Action, för att förstå lärares transformation och 

undervisning i förhållande till deras kunskapsbas. Hur modellens innehåll 

förhåller sig till varandra har tydliggjorts efterhand och jag har valt att utgå från 

Edmund Knutas version. Knutas har, utifrån Shulman och Gudmundsdottir, 

Reinertsen och Nordtømme, skapat en schematisk bild av modellen som visar 

på kunskapsbasens roll i förhållande till den undervisning och reflektion som 

sedan sker. Denna modell presenteras i Figur 2.2. 

 

Fig. 2.2 Shulmans Model of Pedagogical Reasoning and Action39 

 
 

Tanken med modellen är att den skall synliggöra den kunskapsbas som lärare 

besitter och visa hur den ligger till grund för lärares förståelse, planering, 

undervisning och utvärdering. I likhet med Knutas används i denna uppsats 

modellen som analysverktyg, här för att belysa lärares förståelse och 

transformation av ämnet samhällskunskap. Modellen används också för att 

synliggöra om det finns specifika delar i kunskapsbasen som blir framträdande i 

lärarnas beskrivningar av deras samhällskunskapsundervisning.   

 

Modellen är intressant utifrån flera aspekter, dels visar den på att 

kunskapsbasen är föränderlig, det vill säga att genom utvärdering och reflektion 

                                                 
39

 Knutas E (2008), sid. 72 
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så tillförs ny förståelse till kunskapsbasen. Kunskapsbasen är med andra ord 

inte statisk. Dels tydliggör modellen också relationen mellan kunskapsbasen och 

ämnets transformation. I denna uppsats så ligger fokus på fyra delar ur den 

bearbetade modellen, Comprehension, Transformation, Evaluation där lärarnas 

uppfattning om det innehåll de ger sina A-kurser i samhällskunskap, vilka 

metoder de använder sig av och hur de sedan bedömer och betygsätter sina 

elever ingår. Samt Knowledge base där önskan är att lyfta fram de delar av 

kunskapsbasens innehåll som synliggörs i lärarnas utsagor. 

 

Shulman menar att lärares förståelse (comprehension) handlar om den uppfattning 

de har om undervisningens syfte, hur ämnet kan struktureras och för de idéer 

som finns gällande undervisningen såväl inom som utanför ämnet. 

Transformationen och utvärdering är i sig mer aktiva handling (transformation 

och evaluation) där Shulman ser att lärarna förbereder sin undervisning genom 

att kritiskt förhålla sig till det material som ligger till grund för undervisningen. 

Läraren strukturerar sin undervisning, utvecklar en undervisningsrepertoar 

utifrån styrdokumentens skrivningar och tydliggör syftet med sin undervisning. 

I transformationen ingår också lärarens planer för vilka metoder som ska 

användas och hur man på bästa sätt kan presentera sitt undervisningsmaterial. 

Slutligen innebär också transformationen att läraren funderar över de elever 

som skall delta i undervisningen, vilka elever är det och vad har de för 

bakgrund, vilken förförståelse eleverna kan ha, vilka missuppfattningar kan 

uppkomma, vilka svårigheter finns inbyggda i det som skall undervisas om i 

mötet med de elever som är aktuella för undervisningen?40 När man så studerar 

vilket innehåll och vilka metoder lärare använder i sin undervisning så menar jag 

att det ryms inom begreppen lärares förståelse och transformation. 

 

Utvärderingen handlar i sin tur, enligt Shulman, om hur lärare i en 

klassrumssituation utvärderar elevernas förståelse för den undervisning som 

pågår, i denna studie är det framför allt valet av examinationer och hur lärarna 

bedömer sina elevers kunskapsutveckling som är det centrala, när det gäller 

utvärdering.41  

 

                                                 
40

 Shulman L (1987), sid. 15 
41

 Ibid 
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Att använda Shulmans modell 

Shulmans modell och tankar kring lärares kunskapsbas, som innefattar ett 

kategoriserbart innehåll, har under de senaste tjugo åren mött såväl kritik som 

försök till vidareutveckling. För att tydliggöra hur kunskapsbasen kan användas 

väljer jag här att lyfta fram några huvudspår i den kritik och den 

vidareutveckling som har skett och vilka implikationer det ger för denna studie.  

 

Att påvisa lärares specifika profession var, som tidigare berörts, centralt för 

Shulman och hans medarbetare. Som ett led i att professionalisera lärarkåren i 

USA argumenterades för existensen av en kunskapsbas för lärande, en 

kunskapsbas som var möjlig att synliggöra och ha som utgångspunkt för 

reformerandet av amerikansk lärarutbildning. Att fånga denna kunskapsbas 

genom att studera verksamma lärare, för att sedan förmedla en ”diagnosticerad” 

kunskapsbas, har väckt kritik för att vara allt för kontextlös och statisk. Hugh 

Sockett menar att Shulman ignorerar den yrkeskontext som de studerade 

lärarna befinner sig i och att den påverkar hur lärare utför sitt yrke.42 På 

liknande sätt menar William S. Carlsen att kategoriseringen av en kunskapsbas 

kan upplevas som en strukturalistisk och statisk syn på kunskap och att man i 

ett poststrukturalistiskt perspektiv vänder sig mot att kunskap skulle vara något 

systematiserat och fixerat. 

 

Centralt utifrån Sockett och Carlsens kritik är att tydliggöra att det är viktigt att 

vara medveten om kontextens betydelse när lärares undervisning studeras, såväl 

den aktuella undervisningskontexten som läraryrkets kontext. Som jag förstår 

begreppet kunskapsbas så ger den oss möjlighet att förstå vilka aspekter som är 

viktiga för lärare när de transformerar ämne till undervisning. Hur lärare 

använder sin kunskapsbas, vilken roll kategorierna får och hur de förhåller sig 

till varandra hos varje enskild lärare kan se olika ut bland annat beroende på 

kontextuella förhållanden, på samma sätt kan denna kunskapsbas förändras på 

grund av förändrade kontextuella förhållanden eller genom erfarenhet och så 

vidare. I linje med Shulman menar jag alltså att genom att studera lärares 

kunskapsbas och deras transformation så kan vi nå en ökad förståelse för varför 

lärare gör som de gör.43   

 

Utöver den kritik som modellen har mött för att vara kontextlös och statisk så 

finns det ytterligare två aspekter som är av vikt att förhålla sig till och de berör 

                                                 
42

 Sockett T. H (1987), sid. 210 
43

 Shulman L (1987b), sid. 473ff 
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såväl elevens roll som styrdokumentens roll när ämne blir undervisning. Knutas 

visar i sin avhandling att Shulmans modell har mött kritik för att den osynliggör 

elevens roll i såväl planering av undervisningsinnehåll som genomförande och 

utvärdering.44 I dagens svenska skolkontext där elevdeltagande står högt på 

agendan kan denna avsaknad kännas främmande. Jag anser dock att elevers 

röster, om än sekundärt, finns med i modellen genom ”knowledge of learners 

and their characteristics” samt ”knowledge of educational contex”, då lärare 

utvecklar denna typ av kunskap bland annat i sina möten med elever. Eftersom 

det är lärarna som står i centrum för uppsatsen ser jag ändå modellen som ett 

funktionellt analysverktyg, trots viss avsaknad av elevperspektivet. 

 

Ytterligare kritik som har riktats mot Shulmans förståelse av lärares 

ämnestransformation med utgångspunkt i deras kunskapsbas, behandlar det 

som uppfattas vara den allt för omfattande synen, att det är det akademiska 

ämnet som skall transformeras till ett skolämne. Zongyi Deng menar att 

Shulman ägnar allt för lite uppmärksamhet till att transformeringen av ämnet 

inte enbart är en pedagogisk uppgift utan en komplex läroplansuppgift i 

skapandet av ett skolämne.45  

 

Deng belyser transformeringen utifrån ett läroplansperspektiv på två nivåer. 

Den centrala nivån eller formuleringsarenan för att använda Göran Lindes 

begrepp, där läroplanen och ämnens kursplaner transformeras i en politisk 

miljö, är den första.46  Den andra nivån berör transformeringsarenan och 

realiseringsarenan där lärare inte bara transformerar det akademiska ämnet till 

skolämne utan också ämnets kursplan till det som blir skolämnet. Deng skriver: 

 

At the classroom level, the meanings of subject matter have an inextricable 

link with the process of curriculum enactment, an understanding of which 

requires examining the structures and process by which the intended 

curriculum is transformed, elaborated, and connected to the classroom 

context and to the experiences and interests of students.47 

 

Shulman bortser inte från läroplanen och ämnens kursplaner i sin kategorisering 

av lärares kunskapsbas, men lägger tydligt ett större fokus på transformeringen 

från ämnet i akademin till ämnet i skolan. Dengs inlägg visar på två, för den här 

studien, viktiga aspekter. Den första är kopplingen mellan styrdokument och 

                                                 
44 Knutas E (2008), sid.74 
45

 Deng Z (2007) 
46

 Linde G (2006) 
47

 Deng Z (2007), sid. 291 
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ämnesundervisning och vikten av att förstå att transformeringen av ett ämne 

inte uteslutande handlar om vägen från en akademisk disciplin till ett skolämne 

utan också ”the subject matter of a school subject embodied in curriculum 

materials”.48 Då styrdokument är en viktig del i frontlinjebyråkratens 

yrkesutövning så är det av vikt att understryka att transformeringen här ej 

enbart förstås som omställningen från akademiskt ämne till skolämne utan att 

”curriculum knowledge” spelar en stor roll. Eftersom lärare i denna uppsats ses 

som frontlinjebyråkrater, kommer lärares ”curriculum knowledge” att belysas 

extra tydligt i framställningen.49  

 

Den andra aspekten är att Dengs kritik också ger en bild av hur diskussionen 

kring kriterierna i Shulmans kunskapsbas och modell har sett ut efter dess intåg 

på lärarforskningsarenan. Det har funnits ett tydligt intresse för att studera 

balansen mellan kunskapsbasens olika kategorier. Framför allt handlar det 

många gånger om att inkorporera kategorier från kunskapsbasen in i PCK-

kategorien, tillföra nya kategorier till såväl kunskapsbasen som PCK samt 

tydliggöra dynamiken inom kunskapsbasen och PCK genom att lägga större 

tyngd i modellen vid framför allt kontext och process.50 Oavsett hur man inom 

denna forskning valt att förhålla sig till Shulmans modell och framför allt till 

begreppet PCK så är man överens på två punkter: Läraryrket innehåller något 

specifikt från andra akademiska yrken, vilket kan tydliggöras med Shulmans 

modell och att den centrala kärnan i begreppet PCK innefattar kunskaper om 

såväl ämnets presentation som elevernas uppfattningar och svårigheter i ämnet. 

Loughran, Mulhall och Berry uttrycker det på följande sätt: 

 

PCK has become an accepted academic construct that represents an 

intriguing idea. It is an idea rooted in the beliefs that teaching requires 

considerably more than delivering subject content to students […] PCK is the 

knowledge that teachers develop over time, and through experience, about 

how to teach a particular content in particular ways in order to enhance 

students learning.51 

 

                                                 
48

 Deng Z (2007), sid. 290 
49

 I en svensk kontext diskuterar bland annat Tomas Englund (se t.ex. 2005) vikten av att förstå 
läroplanens roll för de innehåll våra skolämnen får. Det finns även avhandlingar som kombinerar 
ämnesdidaktiska empiriska undersökningar med läroplansteoretiska studier för att nå en bredare 
förståelse för den ämnesundervisning som sker, se t.ex. Knutas E (2008) och Molin L (2006). Denna 
uppsats har ej en läroplansteoretisk ansats, istället uppmärksammas här styrdokumentens roll i ett 
frontlinjebyråkratiskt perspektiv.  
50

 Jmf. Knutas E (2008), 78-84, Hashweh Z. M (2005), sid.276, Gess-Newsome J (1999), sid. 22-23, 
Magnusson S, Krajcik J & Borko H (1999), sid. 98-99, Verloop N, Driel V J, Meijer P (2001), sid. 
441ff 
51

 Loughran J. J, Mulhall P & Berry A ( 2006), sid. 9 
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Maher Z Hashweh samt Bishop och Denley är några av dem som menar att 

Shulman öppnade för en bred diskussion genom att enbart belysa de sju 

kategorierna i kunskapsbasen och förmedla PCK som en av dem, utan att 

diskutera hur interaktionen mellan dessa kategorier kan se ut, vilken hierarki 

som kan existera mellan dem eller hur olika former av kunnande kan gestaltas 

inom varje kategori.52 På liknande sätt har Julie Gess-Newsome 

uppmärksammat svårigheten att bedöma kategoriernas gränser och menar att 

det öppnar för nya definitioner och diskussioner kring dess innehåll.53 

 

Min avsikt är att uppmärksamma vilka delar av kunskapsbasen som kan 

synliggöras i lärarnas utsagor om sin samhällskunskapsundervisning, när fokus 

ligger på innehåll, metod och bedömning, det vill säga en praktiknära studie. 

Förhoppningen är att undersökningsresultaten kan ge indikationer på de 

faktorer som kan ha betydelse för dessa samhällskunskapslärares transformation 

och på så sätt också indikera vad som kan spela roll för hur lärare verkar inom 

ramen för sitt upplevda friutrymme.  

 

Utifrån ovanstående diskussion förstås lärarnas kunskapsbas i denna studie som 

något föränderligt, individuellt och kontextberoende. Här är det inte, för att 

använda Fenstermachers ord ”knowledge for teachers” som står i centrum utan 

”knowledge of teachers”.54 Denna syn på kunskapsbasen ligger också i linje 

med ett pedagogiskt perspektiv på professionsforskning, där kunskapsbasen 

inte enbart ses som en yrkeskollektiv kunskapsbas utan något som även kan 

förstås som individuellt och kontextberoende. En kunskapsbas som också kan 

bottna i en praktisk yrkeskunskap snarare än en teoretisk.55 Förhoppningsvis 

kan denna uppsats dock vara ett bidrag till en växande professionell 

yrkeskollektiv kunskapsbas för lärare.  Att de lärare som är respondenter i 

denna studie också ingår i ett större yrkeskontextuellt sammanhang tas för 

givet.  

 

Att studera kunskapsbasen med fokus på PCK ur ett individuellt perspektiv 

lyfts fram av Hashweh, som även han tar sitt avstamp från Gudmundsdottirs 

utveckling av kunskapsbasen och PCK. Hashweh ser PCK grundat i såväl 

personlig som privat kunskap, vilka innefattar både värderande och narrativa 

                                                 
52

 Hashweh Z. M (2005), Bishop K & Denley P (2007) 
53

 Gess-Newsome J (1999) 
54

 Fenstermacher G. D (1994) 
55

 Strömberg B (1994), sid. 72 
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komponenter.56 Utifrån att kunskapsbasen och PCK förstås som något 

personligt snarare än en allmän och objektiv kunskap, så är det möjligt enligt 

Hashweh att fånga denna kunskap genom att samtala och observera lärare i sin 

yrkesutövning. I denna uppsats är det samtalet som står i förgrunden. Även 

Nico Verloop, Jan Van Driel och Paulien Meijer uppmärksammar lärares 

kunskapsbas baserad på individuella erfarenheter och beroende av kontextuellt 

sammanhang. Verloop m.fl. menar att det är den personliga kunskapsbasen 

som ”guidar lärares agerande i konkreta och specifika situationer”57 

(författarens översättning). Denna personliga kunskapsbas är i sin tur 

synnerligen påverkad av varje lärares högst personliga erfarenheter och 

historia.58  

 

Uppsatsens fokus ligger på att få en bild av den samhällskunskapsundervisning 

som formas inom ramen för lärares friutrymme. Kunskapsbasens kategorier 

används som analysverktyg för att få möjlighet att synliggöra vilka uppfattningar 

eller vilket ”kunnande” som kan spela roll vid lärarnas transformation. Detta 

görs med medvetenhet om att orsaker till att lärare betonar vissa aspekter mer 

eller mindre kan bero på personliga erfarenheter som inte synliggörs med den 

ingång som denna uppsats har, så som till exempel uppväxtförhållande, egen 

skolgång, lärarutbildning etc.  

 

Sammanfattning 

Lee Shulman har i sin Model of Pedagogical Reasoning and Action etablerat begrepp 

som Knowledge base (kunskapsbas) och Transformation där Pedagogical Content 

Knowledge (PCK) spelar en viktig roll. Det är utifrån denna modell och dessa 

begrepp som lärares friutrymme kommer att belysas. På så sätt ligger de till 

grund för studiens analysarbete. 

 

Att konstruera en kunskapsbas med så kallade diagnosticerade kategorier har 

bland annat kritiserats för att bortse från personliga och individuella aspekter 

hos varje specifik lärare samt vara allt för statiskt och kontextlöst. Genom att 

använda Shulmans modell och tydliggöra processens roll, som genom Knutas 

modell, anser jag att man synliggör kunskapsbasens föränderlighet. Att förstå 

kunskapsbasen som knowledge of teachers tydliggör också de individuella och 

kontextuella aspekterna av kunskapsbasen. 
                                                 
56

 Hashweh Z. M (2005), sid. 277 
57

 Verloop N, Driel V J, Meijer P (2001), sid. 443 
58

 Verloop N, Driel V J, Meijer P (2001), sid. 443,  
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I professionsforskning är ofta yrkens kollektiva kunskapsbas av intresse. I 

denna uppsats är det istället samhällskunskapslärares individuella kunskapsbas, 

formade av den kontext som de befinner sig i, som står i centrum. Då detta är 

en praktiknära studie kommer räckvidden för kunskapsbasen inte vara lika 

omfattande som i en mer övergripande studie, det vill säga att studien i sig gör 

det inte möjligt att säga något om till exempel lärares hela ämnesförståelse, eller 

all deras kunskap om styrdokument. Hur kunskapsbasen kommer att användas 

som analysverktyg utifrån dessa implikationer tydliggörs i uppsatsens 

metodavsnitt. 
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Tidigare forskning 

Den forskningslitteratur som är särskilt relevant för uppsatsen, kan indelas i tre 

kategorier, dessa tar sin utgångspunkt i friutrymmet som är studiens fundament 

samt de valda perspektiven innehåll samt metod och bedömning. Kategoriernas 

gemensamma nämnare är att de har sin hemvist i det ämnesdidaktiska 

forskningsläget, där statsvetenskaplig forskning och lärarforskning kan förenas. 

De tre kategorierna får här benämningen Lärare – tjänsteman med friutrymme, 

Lärare – tolkningar och betyg samt Lärare och samhällskunskapsundervisning.  

 

Lärare – tjänsteman med friutrymme  

Inom förvaltningsforskning är tjänstemän, deras egenskaper och betydelse för 

förvaltningars funktion rikt beforskat. I diskussionen kring olika 

tjänstemannaroller oavsett yrkeskategori, har fokus ofta riktats mot byråkrater 

och professionella. Byråkraten ses som den administrativa, regelstyrda 

tjänstemannen, medan den professionella är kunskapsexperten med en större 

autonomi att fatta sina beslut.59 I tidigare professionsforskning, gällande lärare, 

så är det möjligt att se en enighet kring att läraryrkets komplexitet gör det svårt 

för politiker att producera styrdokument som fungerar i alla sociala kontexter, 

vilket också innebär att lärare inte kan förstås enbart som byråkrater.60 I den här 

uppsatsen symboliserar frontlinjebyråkraten mötet mellan byråkraten och den 

professionella. 

 

Det har skett en tydlig förändring i lärarens tjänstemannaroll de senaste trettio 

åren.61 Förändringen som framför allt skrivs fram, är övergången i Sverige från 

regelstyrd till målstyrd skola. Bland annat anses det steg som togs från 

omfattande och specificerade styrdokument, till allt mer öppna och kortfattade 

dokument gjort lärare byråkrater i mindre utsträckning och skapat ett större 

professionellt utrymme.62 Det finns dock indikationer på att den professionella 

autonomin idag kringskärs av andra faktorer, än skrivningar i styrdokument.  

                                                 
59

 Se t.ex. Lundquist L (1992), sid. 143 
60

 Fredriksson A (2006), sid.15 
61

 Jmf. Till exempel Lundgren U. P. (2002) och Ball S. J. (2003) 
62

Fredriksson A (2006), sid.10. Relationen mellan mer öppna styrdokument och utrymme för 
professionen diskuteras även av Gunnar Berg som menar att det går att se ett teoretiskt 
spänningsfält mellan professionalism och byråkratism ”ökad byråkrati medför minskat utrymme för 
professionalism och vice versa” (Berg 1981, sid.43)

 
. Berg tar utgångspunkt från autonomin där ett 

ökat inslag av byråkratiska regler minskar autonomin och då också det professionella utrymmet, 
medan en minskning av byråkratiska regler ger utökad autonomi och en högre grad av professionellt 
utrymme.  
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I svensk forskning, med utgångspunkt i frontlinjebyråkratteorin, är nyttjandet 

av friutrymmet den empiriska fråga som väckt störst intresse. Till stor del 

handlar forskningen om hur friutrymme och handlingsförmåga kan balanseras. 

Det har bland annat studerats vilka aspekter som kan minska 

handlingsförmågan trots ett stort friutrymme. Dessa aspekter har visat sig vara 

till exempel ekonomi, organisatoriska förhållanden, traditioner, personliga 

tolkningar eller känslor hos frontlinjebyråkraten som påverkar 

handlingsförmågan eller upplevelsen av ett begränsat friutrymme.63 Som 

exempel lyfter Anders Fredriksson, i sin avhandling, fram både 

brukarinflytande, vilket innebär ett större inflytande av både föräldrar och 

elever och en marknadisering av skolan, där introduceringen av friskolor och en 

ökad valfrihet påverkat lärarnas friutrymme.64 Det visar sig, i 

frontlinjebyråkratiskastudier, att det inte enbart behöver vara de styrdokument 

som ligger till grund för frontlinjebyråkratens verksamhet som påverkar 

handlingsförmågan eller upplevs begränsa friutrymmet, utan faktorer som är 

såväl individuella som organisatoriska.   

 

Ovanstående dubbelhet understryks, i anslutning till läraryrket, av Göran 

Brante, Ulf Lundström och Karolina Parding.  Brante har studerat lärares 

arbetsvillkor utifrån förhållandet mellan ”människan lärare” och 

”tjänstemannen lärare”. Brante menar att lärarna till viss del har förlorat 

kontrollen över yrket då ökade ”kontrollåtgärder” lett till en minskad autonomi. 

En sådan kontrollåtgärd, menar Brante, är till exempel införandet av 

arbetsplatsförlagd tid. Lärares autonomi, gällande yrkesutövandet i 

klassrummet, kan enligt Brante dock fortfarande ses som hög.65 Lundström 

som studerar mötet mellan teoretiska och politiska diskurser i skolans praktik, 

diskuterar autonomins dubbelhet i termer av individuell och kollektiv autonomi. 

Lundström finner i sitt empiriska material att lärare ger uttryck för att uppleva 

en stor individuell frihet i sitt arbete i klassrummet men att yttre faktorer 

minskar yrkets kollektiva autonomi. I linje med Brante lyfter Lundström fram 

                                                 
63

 Frontlinjebyråkratteorin har haft genomslag i svensk forskning framför allt i studier som berör 
yrkesutövare som socialarbetare, poliser och arbetsförmedlare. Att förstå lärare som 
frontlinjebyråkrater har, i forskningssammanhang, inte varit lika förekommande. För exempel 
”socialarbetare” se; Svensson K, Johansson E & Laanemets L (2008), Petersson H, Leppänen V, 
Jönsson S, Tranquist J (red.) (2006) samt Lindelöf M & Rönnbäck E (2004), För exempel ”poliser” 
se: Johansson E & Svensson K (2006) och Agevall L & Jenner H (red.) (2006), För exempel 
”arbetsförmedlare” se; Johansson R (1992), Schierenbeck I (2003) samt Hertzberg F (2003), För 
exempel ”lärare” se; Berg G (1999), Aili C m.fl. (2003), Fredriksson A (2006), Parding K (2007), 
Agevall L & Jenner H (2008), Annika Karlsson (2010) 
64

Fredriksson A (2010), sid.111-112  
65 Brante G(2008) 



30 
 

de förändringar som skett sedan 90-talets mitt som förklaringar till lärares 

upplevelser av ett minskat friutrymme. Förändringar som ämnesövergripande 

arbetslag, reglerad arbetstid, undervisningsskyldighetens borttagande samt 

individuell lönesättning, tänkta att skapa möjligheter, har verkat i motsatt 

riktning.66 Karolina Parding har i sin tur studerat hur lärares professionella 

utrymme påverkar skolan som organisation. Parding konstaterar att lärarna i 

hennes studie ser sitt friutrymme som absolut nödvändigt för att, enligt dem 

själva, kunna utföra sitt yrke på ett bra sätt. Samtidigt så tydliggörs bilden av att 

lärare upplever ett minskat friutrymme på grund av strukturella förändringar, 

där de inte har fått möjlighet att vara med och påverka.67 

 

Lundström skriver i termer av ett individuellt och ett kollektivt frirum, medan 

Parding lyfter fram det subjektiva och objektiva frirummet. Där det subjektiva 

utrymmet är det frirummet som lärare upplever och det objektiva utrymmet är 

det faktiska frirummet som finns tillgängligt inom institutionens ramar. Det är 

också det subjektiva utrymmet som styr det individuella handlandet. Parding 

menar att ett sätt för lärare att hantera en förändrad styrning är att snäva in 

definitionen av friutrymmet och fokusera det till klassrummet där friutrymmet 

fortfarande upplevs som någorlunda stort.68 

 

Autonomins dubbelhet kan också förstås som ”decentraliseringens paradox”, 

vilket diskuteras i Niklas Gustafsons avhandling. Gustafson belyser hur 

grundskollärare förhandlar sina professionella identiteter i en reformerad och 

förändrad skola. Han menar att ”decentraliseringens paradox” i skolans värld 

kan förstås genom att det ökade friutrymme, som lärarna fått genom 

övergången till allt öppnare och tolkningsbara styrdokument, riskerar att gå 

förlorad när den centrala nivån ställer allt högre krav på utvärdering och 

kontroll.69 På så sätt kringskärs inte enbart det kollektiva friutrymmet, för att 

låna Lundströms begrepp, utan också det individuella friutrymmet.   

 

Det blir påtagligt, gällande läraryrkets autonomi, att det finns två sidor av 

samma mynt. Det vill säga att lärare idag har å ena sidan ett större professionellt 

utrymme direkt kopplat till sin undervisning i och med mer öppna och 

tolkningsbara styrdokument. Å andra sidan har yttre faktorer minskat lärarnas 

friutrymme. Det är också svårt att tala om ett friutrymme för lärare. Parding 

                                                 
66 Lundström U (2007) 
67 Parding K (2007) 
68 Parding K (2010) 
69 Gustafson N (2010) 
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visar med sina begrepp kring det subjektiva och objektiva friutrymmet, att 

lärares upplevelse av friutrymmet spelar en lika central roll som det faktiska 

friutrymmet. I ett frontlinjebyråkratiskt perspektiv så är det objektiva 

friutrymmet centralt då styrdokumenten är en viktig del av de institutionella 

ramarna. I denna uppsats riktas intresset dock mot det subjektiva friutrymmet, 

det vill säga det friutrymme som lärarna upplever att de har. Det är också det 

upplevda friutrymmet i klassrummet som lärare fortfarande uppfattar som 

relativt stort enligt såväl Brante, Lundström och Parding. Min utgångspunkt är 

att det är i det subjektiva friutrymmet som ämnesundervisning formas. Det är 

inom det upplevda friutrymmet som lärare till exempel tolkar sina 

styrdokument och transformerar sin uppfattning om sitt ämne till planerad 

undervisning. Vilket också kan förstås utifrån Parding som menar att det är det 

subjektiva friutrymmet som styr det individuella handlandet70.  

 

Lärare – tolkningar och betyg 

Betygsättning är ett tydligt möte mellan det som kan ses som lärares 

professionella kompetens och de styrdokument som finns upprättade, det vill 

säga den måttstock som lärarna givits att utgå ifrån. Här ställs med andra ord 

frontlinjebyråkratens tolkningar och agerande på sin spets, då de ska leda till 

såväl rättvisa som likvärdiga betyg.  

 

Förhållande mellan lärares tolkningar och en likvärdig nationell betygsättning 

har visat sig inte vara så enkel. Skolverkets vision vid införandet av målrelaterat 

betygssystem och nya kursplaner var att lärare i professionella samtal med 

varandra och mellan skolor skulle diskutera tolkningar av kursplaner och på så 

sätt nå en samstämmighet.71 Denna samstämmighet har visat sig svår att få till 

stånd. Utredningar72, forskning73 och media74 har uppmärksammat svårigheten 

att skapa nationell likvärdighet i betygsättning baserat på lärares tolkningar. I ett 

frontlinjebyråkratiskt perspektiv med utgångspunkt i lärares individuella 

kunskapsbas så är det av vikt att belysa relationen mellan lärares tolkningar och 
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Bland annat så publicerades Allmänna råd och kommentarer – Likvärdig bedömning och 
betygssättning (2004), Provbetyg – Slutbetyg – Likvärdig bedömning? (Rapport 300, 2007), 
Kursplanen – ett rättssnöre? (Rapport 310, 2008), Betyg med lika värde? – en granskning av statens 
insatser (RiR 2004:11), Betygsättning i gymnasieskolan (Rapport 2010:12) 
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Korp H(2006), Tholin J (2006), Selghed B(2004) , Kroksmark T (2002) 
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Som exempel: http://aftonbladet.se/nyheter/article491627.ab, http://aftonbladet.se/nyheter/article491218.ab, 
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betygssättning. Vad kan det finnas för andra faktorer som påverkar lärarens 

myndighetsutövning?  

 

Helena Korp, som har studerat relationen mellan lokala villkor och nationella 

prov i betygssättningen menar att ”Synen på betyg och kraven på eleverna för 

att de ska få ett visst betyg skiljer sig mellan program och skolor.”75 Görel 

Bergman-Claesson beskriver hur flera gymnasielärare vittnar om svårigheter att 

tillämpa samma betygskriterier på olika program76. Här handlar det då inte, i så 

hög grad att lärare tolkar betygskriterierna på olika sätt utan att man anpassar 

kriterierna efter det program där man undervisar. I linje med detta har Viveca 

Lindberg i sina studier visat att gymnasielärare upplever en form av hierarkisk 

ordning mellan gymnasieprogrammen, där naturvetenskapliga programmet är 

det program som ställs i första rummet. Enligt Lindberg innebär det att lärare 

också ställer de högsta kraven på elever som studerar på detta program. 

Framför allt gav kärnämneslärarna i Lindbergs studie uttryck för en oro att 

elever på yrkes- respektive studieförberedandeprogram bedöms olika oavsett 

utgångspunkt i samma kursplan. Där den rådande synen var att kraven för 

godkänt kan bli lägre på yrkesprogrammen.77 

 

Såväl Bengt Selghed som Jörgen Tholin menar att en av anledningarna till att 

betygssystemet visar på brister när det gäller tillämpningen är att lärare inte fått 

tillräckligt med anvisningar kring hur de ska tolka dessa och liknande 

skrivningar. Ett gemensamt problem som uppmärksammas i bägge 

avhandlingarna är att andra faktorer än elevers kunskapsutveckling vägs in när 

betyg skall sättas, till exempel deras engagemang och personlighet, så som 

uppförande och ordning.78 På liknande sätt har Tomas Kroksmark i sin analys 

av det mål- och kriteriestyrda betygssystemet, påpekat att formuleringarna i 

kursplanerna gör det svårt för lärarna att konkretisera dem till praktisk 

verksamhet. De är helt enkelt ”för många och för detaljerade […] och svåra att 

omsätta i skolans praktik” 79  

 

Att bedömning och betyg kan påverkas av yttre faktorer eller felaktiga 

bedömningsgrunder är problematiskt och ytterst en demokratifråga då 

betygssättning handlar om myndighetsutövning, vilket enligt förvaltningslagen 

                                                 
75 Korp H (2006), sid. 12 
76 Bergman-Claesson G (2003), sid. 75 
77 Lindberg V (2002), sid. 52ff 
78 Selghed B (2004 & Tholin J (2006) 
79 Kroksmark T (2002) 
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innebär en ”befogenhet att för enskilda bestämma om förmån, rättighet, 

skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande”80. Då 

betyg ska vara jämförbara och säga något om elevers kunskaper och färdigheter, 

så är det viktigt för elevers rättssäkerhet att betygssättningen tar sin 

utgångspunkt i de styrdokument som ligger till grund för respektive kurs och 

inte utifrån andra aspekter. Betygen skall med andra ord vara såväl rättvisa som 

likvärdiga.81 För en frontlinjebyråkrat är det också problematiskt om 

styrdokumentens skrivningar uppfattas som svårtolkade och besvärliga att 

omsätta i praktiken, då möjligheten till likvärdighet försvåras utifrån sådana 

förutsättningar. Korp, Bergman-Claesson och Lindberg visar även på en annan 

problematik där läraren som frontlinjebyråkrat anpassar sina bedömningar och 

sin undervisning på ett sådant sätt att möjligheten till likvärdighet och rättvisa 

för elever riskerar att försvinna.  

 

Lärare och samhällskunskapsundervisning 

Samhällskunskapslärares utsagor om innehåll och metod är en stor del av denna 

studies empiri. Jag tydliggör här intresset för att studera samhällskunskapsämnet 

ur ett friutrymmesperspektiv, samt belyser de resultat samhällsdidaktisk 

forskning har visat gällande just innehåll och metod utifrån ett lärarperspektiv.  

 

Samhällskunskap och friutrymme 

Göran Linde har i sina studier av gymnasielärares undervisning, utifrån ett 

läroplansteoretiskt perspektiv, undersökt och beskrivit läroplanens 

formuleringsarena, transformeringsarena och realiseringsarena. 

Transformeringsarenan är den arena där lärare tolkar sina styrdokument och 

utifrån det formar ”sin uppgift enligt vad de vill, vad de anser förväntas, vad de 

kan och vilka yttre villkor som gäller.”82 Detta för lärarna med sig till 

realiseringsarenan där det i en klassrumskontext formas till faktisk 

undervisning.83 Denna studie utgår från vad som händer på 

transformeringsarenan. Linde lyfter även fram flera typer av repertoarer hos 

                                                 
80 Utbildnings- och Kulturdepartementet DS 2005:35 
81

 Vilket definieras av Skolverket på följande sätt: En rättvis betygssättning innebär att det betyg en 

elev fått i ett visst ämne eller i en viss kurs ska visa elevens kunskaper och färdigheter i det som ska 

ingå i kursen enligt kursplanen och som motsvarar betygskriterierna för betyget. Med likvärdig 

menas att måttstocken för bedömningen är densamma för alla elever. Ett betyg i en klass ska 

motsvara ett likadant betyg i en annan klass.  (Skolverket 2004) 
82

 Linde G (2006), sid. 56 
83

 Ibid. 
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lärare, där den potentiella repertoaren tar utgångspunkt i de lektioner som lärare har 

möjlighet att hålla utifrån sina kunskaper och erfarenheter. Den manifesta 

repertoaren vilar på den potentiella men utgörs av de lektioner som lärare faktiskt 

håller. Lärare har även en stoffrepertoar och en förmedlingsrepertoar. Stoffrepertoaren 

berör det innehåll som lärare fyller sin undervisning med eller har möjlighet att 

fylla sin undervisning med och bygger bland annat på lärares ämnesstudier och 

personliga erfarenheter. Förmedlingsrepertoaren innefattar i sin tur de metoder 

som ligger till grund för lärares undervisning.84 
Dessa repertoarer bottnar med 

andra ord i det Shulman kallar lärarnas kunskapsbas. 

 

En av Lindes slutsatser är att samhällskunskapsämnet både är ett svagt 

avgränsat och svagt inramat ämne vilket innebär att lärares ”personliga 

stoffrepertoar” får stor betydelse och den personliga tolkningen av kursplanen 

blir en viktig grund för undervisning.85 I kontrast är starkt avgränsade ämnen till 

exempel matematik, moderna språk och naturvetenskapliga ämnen. De är 

ämnen som vilar på en etablerad förståelse, vilken bärs upp av starka traditioner 

och tydliga gränser kring vad som anses ingå i ett ämne och på så sätt också vad 

som ses som legitimt att undervisa om, till skillnad från ett ämne som 

samhällskunskap.86 Linde menar också att det i samhällsvetenskapliga ämnen är 

vanligt att lärare har en stabil förmedlingsrepertoar men en varierad 

stoffrepertoar, vilket har sin grund i att dessa ämnen kan ses som svagt 

inramade och svagt klassificerade.87  

 

På liknande sätt konstaterar Pam Grossman, Susan S. Stodolsky och Michael S. 

Knapp att lärare i olika ämnen har skilda uppfattningar om undervisning och 

lärande. Precis som Linde har de påvisat att lärare i till exempel engelska 

upplever ett större friutrymme gentemot styrdokumentens innehåll än vad 

lärare i matematik gör.88  Att lärare i sitt yrke har ett visst friutrymme är såväl 

teoretiskt som utbildningspolitiskt etablerat. Att detta friutrymme kan studeras 

och förstås på olika sätt har tidigare genomgång i denna uppsats visat på. Likväl 

                                                 
84 Linde G (2006), sid. 51 
85 Linde G (1993), jag uppfattar ingen värdering i uttrycket ”svagt avgränsat” eller ”svagt inramat” då 

det är baserat på läroplansstudier och bland annat grundas i den vida tolkningsram som 
kursplanerna i samhällskunskap anses ge möjlighet till. 
86 Linde G (1993), sid. 49 
87 Linde G (2006), sid. 51. Ur ett läroplansteoretiskt perspektiv är det möjligt att finna liknande 

beskrivningar av samhällskunskapsämnet även hos Englund T (1997, 2005) och Bjessmo L-E (1990) 
som båda talar om samhällskunskap som ett mångfacetterat ämne. Där framför allt Englund menar 
att samhällskunskapens kursplaner över tid inrymmer olika didaktiska typologier som kan leda till att 
lärare skulle kunna gestalta ämnet på olikartade sätt, vilket också skulle kunna ge effekt på den bild 
av samhällskunskap elever möter (1997, sid.140).  
88 Grossman P, Stodolsky S. S & Knapp S. M (2004) 
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kan friutrymmet av enskilda lärare upplevas olika stort, bland annat beroende 

på vilket ämne som undervisas, det individuella friutrymmet är med andra ord 

subjektivt.  

 

Samhällskunskapsundervisning 

Denna studie intresserar sig för samhällskunskapslärares uppfattning om sin 

undervisning, dock är det enbart ett fåtal tidigare studier som har 

samhällskunskapslärarnas uppfattningar om sin undervisning i fokus.89 Dessa 

undersökningar är i hög grad av kvalitativ art vilket innebär att det är svårt att 

dra några generaliserande slutsatser. Istället kan de studier som har gjorts ses 

som en start till den del av det samhällsdidaktiska forskningsområdet, där 

lärares ämnesuppfattning synliggörs.  

 

Ann Bernmark-Ottosson90, Folke Vernersson91, Lars-Erik Bjessmo92 och Birger 

Bromsjö93 har alla under olika tidsperioder studerat samhällskunskaps-

undervisning, där lärares val av innehåll och metod har kunnat synliggöras.  

 

Bernmark-Ottosson och Vernersson har studerat gymnasielärares beskrivningar 

av sin undervisning.94 Innehållsmässigt lyfte lärarna i Bernmark-Ottossons 

studie fram kunskapsområdena Politik och Ekonomi som de mest centrala, 

tillsammans med Internationella relationer. Lärarna kopplar också kontinuerligt sin 

undervisning till aktuella händelser, för att få eleverna att utveckla kunskap 

inom de olika områdena. Målet med lärarnas undervisning var framför allt att ge 

eleverna möjlighet att påverka samhället.95 Lärarna i Vernerssons studie 

definierar framför allt ämnet samhällskunskap i innehållsliga termer, där 

                                                 
89

 Då denna studie fokuserar på lärarnas uppfattningar om sin undervisning får även tidigare 
forskning detta fokus. Samhällskunskapsämnet har även studerats ur andra perspektiv så som 

läroplansteoretiska studier, se till exempel: Englund T (1984, 1997, 2005) och Svingby G (1983, 
1990). Demokratistudier av olika art, se till exempel: Liljestrand J (2002) Wikman B (2003), 
Bernmark-Ottosson A (2005), Broman A (2009), Ekman T (2007) även Larsson K (2007).  
Läromedelsstudier, se till exempel: Edholm E (1986), Niklasson L (1989), Selander S (1992) och 
Bronäs A (2000). Samt studier som har ett tydligt elevperspektiv, se till exempel Dahlgren L-O & 
Vernersson F (1987), Bjessmo L-E (1990, 1992, 1994), Jörgel-Löfström C (1996), Severin R (2002). 
Flera av ovanstående nämnda studier kan kategoriseras under flera rubriker, Englund (1984) har till 
exempel granskat läromedel på läroplanteoretisk grund och så vidare. 
90

 Bernmark-Ottosson A (2009) 
91

 Vernersson F (1994 och 1999) 
92

 Bjessmo L-E (1990, 1992, 1994) 
93

 Bromsjö B (1965) 
94

 Vernersson har redovisat sina resultat i rapporten ”Hur lärare i samhällskunskap ser på sin egen 
undervisning” från 1994 men också efter att ha utökat sitt material i boken ”Undervisa om samhället” 
från 1999. Gymnasielärarna tydliggörs framför allt i rapporten från 1994. Utifrån detta kommer jag 
hänvisa varierat till såväl rapporten som boken. 
95

Bernmark-Ottosson A (2009), sid. 74ff  
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eleverna skall ha möjlighet att utveckla kunskap om demokrati, olika 

samhällsfunktioner, rättigheter och skyldigheter samt påverkansmöjligheter.  

 

Majoriteten av gymnasielärarna ansåg, enligt Vernersson, att största anledningen 

för elever att studera samhällskunskap var att utveckla en förståelse för 

samhälleliga strukturer och orsakssamband. När det gällde innehåll så 

prioriterade gymnasielärarna det innehåll som kunde kategoriserar som 

politiskt/statsvetenskapligt innehåll, samt en del nationalekonomiska inslag.96 

Vilket i vissa aspekter ligger i linje med Bjessmo, som ser en kärna kring ett 

innehåll som berör demokrati, politik, ekonomi, rumsliga samband och 

överlevnadsfrågor.97 Vad såväl gymnasielärarna och grundskollärarna fyller de olika 

innehållskategorierna med för specifikt innehåll är, enligt Vernersson, 

variationsrikt. Att hitta en gemensam kärna i samhällskunskapsundervisningen, 

menar Vernersson är svårt, även om det är möjligt att se en form av 

statsvetenskapligt fokus.98 

 

Vernerssons slutsats gällande lärares metoder i samhällskunskaps-

undervisningen är att de är både många och varierande, bland annat nämns: 

”traditionella lärargenomgångar, problemlösning genom samtal och 

diskussioner, modellanvändning, datorstöd, tävlingar, rollspel, paneldebatter, 

expertmedverkan, studiebesök, bokframställning, fältstudier och eget praktiskt 

socialt arbete.”99 Kontexten spelar stor roll för val av undervisningsmetod, där 

det framför allt spelar roll vilka elever lärarna arbetar med. Det är också i val av 

arbetsformer som eleverna har möjlighet till störst inflytande, till exempel vid 

val av redovisningsform eller om det skall vara grupparbete eller inte.100 Hinder 

för lärarnas undervisning, som framkom i studien, var framför allt aktörs- och 

organisationsrelaterade.  Aktörsrelaterade hinder berörde främst elev-

problematik, som ointresserade elever, varierande förkunskaper och omogna 

elever. De organisationsrelaterade hindren kunde vara brist på timmar, för stora 

heterogena klasser, pengabrist och även lokalbrist.101 Detta understryks i 

Bernmark-Ottossons studie där såväl läromedel, klasstorlek samt årskurs och timmar 

påverkar på vilket sätt lärarna upplever sig ha möjlighet att genomföra sin 

undervisning. Lärarnas undervisning skiljer sig också beroende på vilken årskurs 

till exempel A-kursen i samhällskunskap undervisas.  

                                                 
96

 Vernersson F (1994) 
97

 Bjessmo L-E (1992) 
98

 Vernersson F (1999) 
99

 Vernersson F (1994), sid. 71 
100

 Vernersson F (1994), sid. 80ff 
101

 Vernersson F (1994), sid. 73 
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Variationen i samhällskunskapsundervisningen belystes redan 1965 av Birger 

Bromsjö. Det går dock att finna även här en tyngdpunkt på innehåll som kan 

kategoriseras som statsvetenskap, där samhällets uppbyggnad och funktion står 

i förgrunden.102 Så oavsett hur variationsrik samhällskunskapsämnet beskrivs så 

verkar det finnas tendenser, i undervisningen, till en överensstämmande kärna 

bestående av statsvetenskapliga inslag. Bromsjö visar precis som Vernersson att 

undervisningen kan vara starkt kontextuell. I Bromsjös fall handlar det om att 

det går att se att samhällskunskapsundervisningens innehåll varierar utifrån dels 

elevers ålder men även skolform, till exempel finner Bromsjö skillnader mellan 

vad som undervisas i till exempel enhetsskolan och realskolan.103 Roger Olsson 

lyfter, utifrån Gunilla Svingby och Tomas Englund, fram att denna variation 

kan ses ur två aspekter. Dels är det möjligt att uppfatta variationen som lärarens 

förmåga till flexibilitet och anpassning efter elevers individuella förutsättningar, 

men det är också möjligt att problematisera variationen och fundera över om 

lärarnas val av undervisning bottnar i en varierad syn på olika elevgrupper, 

vilket i sin tur skulle kunna leda till skilda demokratiska förutsättningar för 

eleverna.104  

 

Risken för dessa ”skilda demokratiska förutsättningar för elever” har även 

uppmärksammats av Agneta Bronäs som menar att Bromsjös fynd om varierad 

undervisning beroende på skolform, återfinns även idag på gymnasiet. Bronäs 

visar till exempel att läroböcker i samhällskunskapens A-kurs har differentierat 

innehåll beroende på vilket program kursen riktar sig mot. Där böcker riktade 

mot yrkesförberedandeprogram många gånger fokuserar på ”vardags-

kunskaper” till skillnad från de studieförberedandeprogrammen vars böcker har 

ett innehåll som tydligare fokuserar på en ”samhällsnivå”105 Följer denna 

förenkling av läroböcker med in i dagens samhällskunskapsundervisning, där 

kursplanerna i samhällskunskap idag är de samma oavsett program finns det 

risk att elever förlorar rätten till likvärdiga möjligheter att nå målen.106  

 

Hur lärare förhåller sin undervisning till olika elevgrupper kan ses som exempel 

på hur de utvecklar strategier för sitt yrkesutövande. Att anpassa 
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 Bromsjö B (1965) 
103

 Bromsjö B (1965) 
104

 Olsson R (2009), sid. 4  
105

 Bronäs A (2003), sid. 198f 
106

 Denna problematik uppmärksammas av såväl Tiina Ekman (2007) och Lena Carlsson (2006). 
Carlsson menar att elever många gånger konstrueras utifrån det sociala sammanhang som de ingår i 
och att lärares diskursiva konstruktioner av elever återspeglas i klassrummets undervisning. 
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undervisningen till de elever lärare har och samtidigt behålla likvärdigheten i 

undervisningen kan förstås som ett frontlinjebyråkratiskt dilemma. Carola Aili 

m.fl. menar att för att hantera dessa typer av dilemman så utvecklar lärare 

”individuella strategier för att hålla arbetet och arbetssituationerna under 

kontroll.”107 Dessa strategier utvecklas som en summering av hur lärare har 

hanterat olika uppkomna situationer, vilket dels bottnar i lärarnas 

grundläggande idé om sin yrkesutövning men också i rutiner som skapats som 

en nödvändighet i relation till dilemman.108  Detta kan vara ett tecken på att 

lärares kunskapsbas spelar roll för de strategier som lärare utvecklar. 

 

 

 

 

 

                                                 
107

 Aili C, Persson H & Persson K (2003), sid. 32 
108 Aili C, Persson H & Persson K (2003) 
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Metodiska överväganden 

Som tjänstemän i en politiskt styrd organisation innefattar läraryrket uppgiften 

att implementera de politiska beslut som berör verksamheten. Lärares 

styrdokument ses här som en av ramarna som ringar in lärares friutrymme. 

 

Inom implementeringsforskning uppmärksammas bland annat ”top-down 

perspektivet” och ”bottom-up perspektivet”. Det perspektiv som tar sin 

utgångspunkt i ”toppen” av beslutskedjan intresserar sig för hur politiska beslut 

tas och hur dessa sedan tar sin väg ner till avnämaren. Perspektivet som grundar 

sig i ”botten” utgår istället från den situation där avnämaren befinner sig, till 

exempel i en undervisningssituation. Det går också att förstå ”top-down 

perspektivet” som ett forskningsintresse för de avsikter beslutsfattarna har med 

ett visst beslut. Detta, till skillnad från ”bottom-up perspektivet” där intresset 

för det handlande som sker i verksamheten är centralt. Utifrån denna 

distinktion kan man förstå de olika perspektiven både som teoretiska synsätt 

men också som tillvägagångssätt inom denna typ av forskning. Lipskys 

frontlinjebyråkratteori är då en tydlig representant för ”bottom-up 

perspektivet”.109  

 

Avsikten här är att empiriskt undersöka det friutrymme som teorin har belyst. 

Utifrån detta kommer studien metodmässigt ha ett tydligt ”bottom-up 

perspektiv”, då handlandet i verksamheten är det centrala. Precis som Moqvist 

uttryckt så förväntas frontlinjebyråkrater utveckla strategier för att hantera 

yrkets inneboende autonomi.110 För att fånga in lärares strategier riktar sig 

studiens empiriska undersökning mot lärares uppfattning om sin undervisning, 

inkluderat bedömning och betygssättning och dess relation till de faktorer i 

lärarnas kunskapsbas som synliggörs genom deras beskrivningar.  

  

Intervjuer och urval 

En av de mest använda metoderna för att samla in material inom 

samhällsvetenskaplig forskning är att fråga eller samtala med människor. Detta 

visar sig också inom kategorin lärarforskning, där tidigare forskning kring 

                                                 
109

Sannerstedt A (2001), sid. 24-25 
110

 Moqvist L (2005), sid. 51 
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lärares uppfattning om sin undervisning och sin yrkesvardag till stor del grundar 

sig på intervjuunderlag.111  

 

Denna kvalitativa studie vilar på en respondentundersökning där 

samtalsintervju har varit metoden för insamlingen av det empiriska materialet. 

Denna metod används till stor del för att just kartlägga människors uppfattning 

om ett fenomen.112 Fenomenet i denna uppsats är gymnasielärares 

uppfattningar om sin undervisning och bedömning i samhällskunskap. 

Intervjuerna syftar till att synliggöra lärarnas uppfattning om denna 

undervisning och bedömning, vilket leder till att det är lärarnas uppfattningar 

som står i centrum för undersökningen.  

 

Tio lärare har ingått i studien, då beprövad erfarenhet visar att detta antal kan 

vara tillräckligt för att göra intressanta analyser.113 För att undvika att 

personkännedom påverkat tolkning av svar och genomförande av analys så har 

studiens respondenter i möjligast mån varit "främlingar" för mig som forskare. 

Detta val samstämmer med Esaiasson m.fl. som menar att det kan vara svårt att 

”upprätthålla vetenskaplig distans till personer man känner”.114  

Kontaktpersoner har använts på varje skola eller i anslutning till varje skola som 

känner mig och som har kunnat presentera mig för respondenterna. I fem fall 

har kontaktpersonen varit en kollega till respondenten på respektive arbetsplats, 

i två fall har kontaktpersonen varit respondenternas skolledare och i två fall har 

en lärarkollega till mig förmedlat kontakten. I ett fall har en respondent och jag 

känt varandra sedan tidigare. Detta bör dock inte ha påverkat tolkning och 

analys av intervjun, då vi inte har haft kontakt under vår yrkesverksamma tid 

och jag som forskare har inte haft någon uppfattning om respondenten som 

lärare. 

 

Studien har också riktat sig mot erfarna lärare då tidigare forskning har visat att 

de kan ge en bredare repertoar av olika tänkbara metoder, innehållsstrukturer 

och ämnesuppfattningar, än vad mindre erfarna lärare kan.115  

 

Den erfarna lärarens kunskapsbas har helt enkelt utsatts för prövning vid fler 

tillfällen än den oerfarna lärarens.116  

                                                 
111

 Se t.ex. Nygren T (2008), Knutas E (2008), Severin R (2002), Selghed B (2004), Vernersson F 
(1999) 
112

 Esaiasson m.fl. (2007), sid. 259 
113

 Ibid, sid. 292 
114

 Esaiasson m.fl. (2007), sid. 292 
115

 För exempel se Nygren T (2008), Stukát S(1998), Naeslund L(1991), Linde G(1986) 
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I denna studie har gränsen för erfarenhet dragits vid sju års undervisning, ett val 

som har gjorts utifrån David C. Berliner. Berliner har studerat forskning som 

diskuterat lärare utifrån perspektiven ”novis” och ”expert”, i ett försök att finna 

kriterier för att beskriva ”expertläraren” och om möjligt utröna tidsaspekten för 

övergången från novis till expert. Det är självklart svårt att tidsbestämma en hel 

yrkesgrupps expertisutveckling, då den är såväl individ- som kontextberoende. 

Berliners översikt visar dock att ett rimligt svar är att en viss ”expertisinsikt” 

infinner sig efter fem till sju år. Det är efter denna tid som lärare inte längre blir 

överraskade över vad som sker i skolan eller i deras klassrum.117 Deras 

kunskapsbas har på så sätt fördjupats. Berliner skriver: 

 

Learning to teach is primarily about learning to codify knowledge so as to 

drawon it again. And for those that become exemplary, learning to teach is 

probably also about complexifying rather than simplifying the world in which 

they work […] Their more complex view assisted them in responding to the 

many challenges, demands, disappointments, and achievements encountered 

in their teaching careers.
118  

 

Utifrån ovanstående beskrivning har urvalet skett genom att kontakta 

samhällskunskapslärare som har undervisat sju år eller längre. Dessa lärare har 

också undervisat eller undervisar på såväl yrkesförberedande som 

studieförberedande program, detta för att kunna täcka in en så stor del av 

undervisningskontexten som möjligt.  Av de tio lärarna är sex män och fyra 

kvinnor. Den lärare som har arbetat kortast period har varit verksam i sju år 

och den lärare som har arbetat längst har arbetat i trettioåtta år. Intervjuerna har 

genomförts på fyra skolor, i tre olika kommuner i Sverige. Intervjuerna har i 

samtliga fall utförts i enskildhet, under 60-90 minuter, på lärarnas arbetsplatser 

under hösten 2009. 

 

Urvalet har utifrån ovanstående resonemang varit i det närmaste strategiskt, 

framför allt genom att det i förväg har bestämts vilka egenskaper som kan anses 

vara relevanta för respondenterna.119 Önskan har varit att täcka in så många 

uppfattningar om samhällskunskapsundervisning som möjligt utifrån valt antal 

respondenter. 

                                                                                                                                        
116

 Jmf. t.ex. med Edmund Knutas (2008)  som i sin avhandling hänvisar till internationell forskning 
där man studerat lärares transformation, vilken visar att det t.ex. finns skillnader i presentation 
gällande erfarna kontra oerfarna lärare. Den erfarna läraren kännetecknas bland annat som ”den 
goda berättaren”.  
117

Berliner C. D (2004), sid. 201f 
118

Berliner C. D (2004), sid. 201f 
119

 Resonemanget ligger i linje med Jan Trosts (2005) diskussion kring urval. 
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Pilotstudier och utvecklande av intervjuguide 

Under våren 2009 genomfördes fyra pilotintervjuer, detta för att pröva 

intervjufrågornas bärighet. Intervjuerna genomfördes enskilt med för mig kända 

respondenter, det valet gjordes för att det lättare skulle kunna föras ett kritiskt 

samtal kring hur de upplevde frågorna och intervjusituationen. Utifrån 

genomförd pilotstudie har intervjuguiden för undersökningen utvecklats.  

 

Fokus i intervjuerna har varit respondenternas berättelser om deras 

undervisning, bedömning och betygssättning, samt deras uppfattning om 

skolans styrdokument och dess roll i förhållande till deras yrkesutövning. Med 

denna utgångspunkt har intervjuerna kretsat kring fem centrala teman; innehåll, 

metod, bedömning/betyg, styrdokument, påverkansfaktorer. Utifrån dessa teman har 

intervjuguiden fått formen av fjorton ”övergripande samtalspunkter” (Se bilaga 

nr.3). Dessa samtalsfrågor har varit lika för alla respondenter och har också 

besvarats av alla respondenter. Den ordningsföljd frågorna har haft och de 

följdfrågor som har uppkommit har varierat under intervjuerna, då samtal har 

utvecklats i olika riktningar. Följdfrågorna har framför allt tillkommit då det 

funnits behov för tydliggörande av de svar som givits de olika övergripande 

samtalspunkterna. Intervjuerna kan utifrån detta förstås som 

semistandardiserade. 

 

Analys av intervjudata 

Varje intervju har spelats in på diktafon. Intervjuerna har sedan transkriberats, 

transkriptionerna har fokuserat på vad som sägs och inte hur det sägs. Med 

andra ord har inga markeringar gjorts för t.ex. tankepauser. Därefter har en 

kvalitativ innehållsanalys bestående av en deskriptiv del och en tolkande del 

påbörjats.120  

 

Innehållet i det transkriberade materialet har i ett första led strukturerats utifrån 

de perspektiv som är centrala för uppsatsen. Det vill säga de perspektiv som 

                                                 
120 Innehållsanalysen har gjorts med utgångspunkt i Alan Brymans resonemang (2004). Bryman 

menar att en kvalitativ innehållsanalys ofta innebär att forskaren kodar sina texter i termer av vissa 
teman och ämnesområden, med en strävan efter en kategorisering av den eller de företeelser som 
är av intresse. 
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belyser lärares friutrymme i denna uppsats, ”innehåll”, ”metod” och 

”bedömning”. Dessa perspektiv har sin hemvist i det som i Shulmans modell 

fått beteckningen comprehension, vilket syftar till hur lärare resonerar och förstår 

sitt ämne, samt transformation, som innefattar hur lärare resonerar kring 

omställning, urval och anpassning av ämnet. När lärare samtalar om sin 

samhällskunskapsundervisning så synliggörs, med andra ord deras comprehension 

och transformation. Materialet kan sedan förstås utifrån lärares kunskapsbas.  

 

I en första analysomgång har det studerats vilka faktorer i kunskapsbasen som 

är centrala när lärare diskuterar de utvalda perspektiven, på så sätt kan 

kopplingen mellan innehåll, metod och bedömning samt de ämnesdidaktiska 

utsagorna synliggöras. Här är det viktigt att återigen påpeka att jag inte gör 

anspråk på att fånga in lärarnas hela ämnesförståelse, eller deras fullständiga 

uppfattning av till exempel generella pedagogiska metoder. Det som kan 

synliggöras är förhoppningsvis delar av lärarnas ämnesförståelse, eller delar av 

deras uppfattning om generella pedagogiska metoder. Önskan är att synliggöra 

de delar av kunskapsbasens innehåll som blir framträdande i lärarnas 

beskrivningar, även om det inte täcker in lärarnas alla uppfattningar eller för 

den del hela ”kunnande”. Att studien är praktiknära, det vill säga ligger väldigt 

nära lärarnas vardagliga undervisningsarbete påverkar också möjligheten att 

synliggöra hela deras kunskapsbas. 

 

För att synliggöra varje respondents utsagor har de summerats utifrån den 

modell som presenteras i Figur 4.1. Modellen har konstruerats för att fånga upp 

lärarnas generella beskrivningar kring innehåll, metod och bedömning, men 

också hur de motiverar sina val. Det vill säga deras förståelse för ämnet och 

transformation men också delar av deras kunskapsbas. Summeringen ger också 

en överblick över respondenterna, där bland annat likheter och skillnader kan 

bli tydliga men även specifika aspekter hos varje respondent. Mängden 

uppfattningar hos utvalda respondenter synliggörs på så sätt. 
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Fig. 4.1 Modell över hur det empiriska materialet har hanterats och analyserats, utifrån 

perspektiven innehåll, metod och bedömning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I modellen tas exempel från perspektivet ”innehåll”. När ovanstående utsagor 

kopplas till lärarens kunskapsbas så tolkas beskrivningen av ideologier som ett 

viktigt innehåll i samhällskunskap, som en del av lärarens ämnesförståelse 

(content knowledge). Inslag av lärarens ämnesdidaktiska förståelse (pedagogical content 

knowledge) tolkas från lärarens uppfattning om att eleverna kan få en ökad 

förståelse för samhällets komplexitet genom att utveckla kunskap om olika 

ideologier. Undervisningen av ideologier är på så sätt inte bara ett viktigt 

innehåll utan också ett verktyg för att nå ett större mål i samhällskunskap, vilket 

här förstås som en ämnesdidaktisk kunskap hos läraren. 

 

Utöver ovanstående exempel kan tolkningar kopplat till kunskapsbasens övriga 

kategorier exemplifieras på följande sätt; När lärarna i studien beskriver till 

exempel metoder som inte uppfattas specifikt sammankopplade med ämnet 

samhällskunskap då tolkas det som lärarnas allmänna pedagogiska kunskaper 

(general pedagogical knowledge). När det förefaller vara styrdokumenten som är 

anledningen till att lärarna gör vissa val, tolkas det här som lärarnas kunskap 

eller förståelse för styrdokumenten (curriculum knowledge). Exempel på sådan 

förståelse är när lärarna väljer att formulera sina examinationer utifrån sina 

tolkningar av betygskriterierna. Kunskaper om elever och deras karakteristika 

(knowledge of learner and their characteristics), tolkas till exempel när lärarna beskriver 

att vissa elever får möta en viss typ av undervisning medan andra elever får en 

annan typ av undervisning, på grund av lärarnas uppfattningar om just de 

eleverna.     

1B) 

Exemplifiering av innehåll 

Ex. ”När vi arbetar med ideologier, 

är det framför allt de tre stora: 

konservatism, liberalism och 

socialism” 

1A) 

Informantens uppgifter om t.ex. 

innehåll 

Ex. Ideologier 

2B) 

Tydliggöranden eller exemplifieringar 

av det som står i ruta 2A 

Ex. ”Jag skulle aldrig ta bort 

undervisningen om ideologier, det är 

grundläggande för samhällskunskap” 

2A) 

Informantens motivering av innehåll 

samt mina summeringar av vad i 

texten som är centralt att lyfta fram 

Ex. ”Ideologier är centralt på en A-

kurs det är en sådan viktig del i att 

förstå att man kan se samhället på 

olika sätt.” 
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Beslutet att göra en praktiknära studie bottnar i ett intresse att undersöka lärares 

uppfattning om sin faktiska undervisning, det valet bör också ses som en 

avgränsning i studien. En avgränsning som tidigt påverkade utformningen av 

intervjufrågorna, vilket i förlängningen också påverkat hur Shulmans 

analysverktyg har kunnat användas. Att det är en praktiknära studie blir framför 

allt uppenbart när det handlar om det som tolkas som kunskaper om 

undervisningens kontext (knowledge of educational contexts). På grund av 

intervjufrågornas karaktär har det varit svårt att fånga lärarnas bredare förståelse 

för skolan och undervisningens kontext. Istället berör svaren den mer 

vardagliga undervisningskontexten, som många gånger handlar om tillgänglig 

teknisk utrustning, tid och ekonomi. På liknande sätt har frågorna inte 

möjliggjort för lärarna att uttrycka förståelse som kan tolkas in under kunskap 

om utbildningens mål och syfte (knowledge of educational ends, purposes, and values). 

Kort diskuteras i intervjuerna målet varje lärare har med sin 

samhällskunskapsundervisning, vilket är det som närmast kan tolkas som en del 

av deras förståelse för utbildningens mål och syfte. Denna avgränsning bör man 

därav ha i beaktande när framför allt dessa två typer av ”kunnande” diskuteras. 

 

När det handlar om lärarnas kunskaper om elever och deras karakteristika samt 

kunskaper om undervisningens kontext, ligger det också nära till hands att dra 

paralleller till ramfaktorteorin. Denna teori utvecklades av Urban Dahllöf samt 

Ulf P. Lundgren och användes ursprungligen för att ”förklara samband mellan 

undervisningens ramar i form av tid, innehåll, elevkaraktäristika, och dess 

resultat.”121 Fokus var att belysa strukturella förhållanden som påverkade 

aktörerna, det vill säga lärarnas handlande. I denna uppsats är det individernas 

uppfattningar och förståelse som står i fokus och inte strukturerna, vilket är en 

av anledningarna att ramfaktorteorin har valts bort.122 Strukturerna kan dock bli 

synliga genom användandet av Shulmans kunskapsbas då lärare kan ha 

uppfattningar om strukturer och hur de upplever att de påverkar 

undervisningen. Utgångspunkten är då ändå individens uppfattning och inte 

strukturen i sig. 

 

Som tidigare har antytts så har en mer övergripande fråga under intervjuerna 

behandlat lärarnas syn på skolans styrdokument rent generellt. Synen på 

                                                 
121

Lindblad S, Linde G, Naeslund L (1999), sid.93 
122

I en större studie skulle det vara möjligt att kombinera ramfaktorteorin och Shulmans kunskapsbas 
för att belysa undervisningen utifrån såväl ett struktur- som individperspektiv. För exempel på detta 
se till exempel Edmund Knutas avhandling (2008)  
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styrdokumenten kommer på så sätt att studeras extra, då det är den som ringar 

in lärarnas uppfattning om sitt friutrymme ur ett frontlinjebyråkratiskt 

perspektiv. Lärarnas syn på styrdokumenten kommer därför också presenteras 

utöver de tre utvalda perspektiven innehåll, metod och bedömning. Detta görs 

för att synliggöra lärarnas förhållande till styrdokumenten och hur de upplever 

att de styr dem, vilket är av vikt för att förstå hur de uppfattar sina subjektiva 

friutrymmen. Då curriculum knowledge är en del av kunskapsbasen, kommer 

styrdokumenten även uppmärksammas i kombination med lärarnas 

beskrivningar av sin undervisning, då det är en kategori som, precis som 

kunskapsbasens övriga kategorier, kan spela in och få olika tyngd beroende på 

om det är innehåll, metod eller bedömning som står i förgrunden.  

 

Lärarnas uppfattning om skolans styrdokument och deras förståelse av 

styrdokumenten kommer på så sätt spela roll för såväl friutrymmet som 

kunskapsbasen.  

 

Validitet och reliabilitet 

Det finns otaliga uppfattningar om hur begreppen validitet och reliabilitet bör 

användas i förhållande till en kvalitativ studie som denna. Validitet som handlar 

om hur väl en metod undersöker det som den avser att undersöka, och 

reliabilitet i sin tur innebär hur tillförlitlig en viss metod är när det handlar om 

att besvara en uppsats eller avhandlings forskningsfrågor, förknippas främst 

med kvantitativa studier där mätbarhet står i fokus, vilket medför att 

användningen av begreppen i samband med kvalitativa studier har 

diskuterats.123 

 

I anslutning till denna diskussion finns det också en rad uppfattningar om 

intervjun som vetenskaplig metod, där möjligheterna att verkligen fånga 

respondenternas uppfattningar om ett fenomen ifrågasätts, hur vet vi att det 

som sägs är sant?  I denna uppsats är det just lärares uppfattning om fenomenet 

samhällskunskapsundervisning som står i fokus. Utgångspunkten har varit att 

de respondenter som har valt att ställa upp i undersökningen också har gjort det 

för att de vill berätta om sin undervisning. Valet att intervjua erfarna 

samhällskunskapslärare har grundats i att de lärarna bör ha en omfångsrik 

förståelse för fenomenet samhällskunskapsundervisning. Det som är sant för 

                                                 
123

 Se till exempel: Trost J (1997) och Widerberg K (2002) 
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respondenterna idag behöver dock inte vara det som de uppfattar som riktigt 

eller centralt om ett år eller tio år. Lärares uppfattning om sin undervisning 

påverkas av yttre faktorer som gör att de tänker om, tänker nytt och förändrar 

sig. På så sätt vilar denna studie på dessa respondenters uppfattning om 

samhällskunskapsundervisning, vid det tillfälle som intervjuerna sker. 

Uppfattningarna bygger dock på en gedigen erfarenhet hos dessa lärare. 

 

Intervjumetoden kritiseras också för att olika läsare av intervjumaterialet kan 

hitta olika innebörder och på så sätt göra olika tolkningar av materialet. Jag 

instämmer dock med Kvale som menar att det är tydligheten i den kvalitativa 

studien som är det centrala och när denna tydlighet finns så är möjligheten till 

olika tolkningar av samma text snarare en styrka än en svaghet.124  

 

Tydlighet i denna studie handlar dels om hur intervjuerna har genomförts och 

bearbetats, dels handlar det om att försöka vara så tydlig som möjligt i 

beskrivningen av tillvägagångssättet i studien, de val och tolkningar som görs 

samt de slutsatser som dras och problematiseringen av dessa. Genom detta så 

är förhoppningen att detta ska vara en studie med en hög grad av såväl 

transparens som tydlighet. 

 

Etiska aspekter 

En undersökning som denna behandlar människors uppfattning om ett visst 

fenomen, i det här fallet samhällskunskapsundervisning. Det innebär att 

människor, här i form av yrkesutövande lärare, tar sig tid att besvara frågor 

rörande sin undervisning men också tillåter att deras uppfattningar och 

beskrivningar sätts under lupp och beforskas. Då lärares uppfattningar skall 

belysas är det av vikt att de informeras om vad det innebär att delta som 

informant, vilka rättigheter man har och i vilket syfte deras uppfattningar 

kommer att användas. I linje med lagen om etikprövning av forskning som 

avser människor har uppsatsens forskningsupplägg genomgått forskningsetisk-

prövning.125 Fyra centrala etiska aspekter, vilka har beaktats, kommer här 

redogöras för: informerat samtycke, konfidentialitet, eventuella konsekvenser för 

                                                 
124

 Kvale S (1997) 
125

 Beslut om genomförd forskningsetisk prövning går att finna vid Karlstads universitet Dnr C 
2009/288. Lagen om etikprövning av forskning som avser människor se SFS 2003:460 
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respondenterna samt min egen förförståelse för samhällskunskapsundervisning 

och läraryrket. 126 

  

Informerat samtycke  

Deltagande i en forskningsstudie skall vara frivilligt från respondenternas sida, 

det har därför varit centralt att ingen lärare har blivit ”beordrad” att delta i 

studien, av sin rektor eller liknande. I de två fall där kontaktpersonen varit en 

skolledare har kontaktuppgifter lämnats gällande skolans samhällslärare. Utifrån 

detta har en generell förfrågan gjorts. Frivillighet innebär också att 

respondenternas medvetengörs om sin rätt att kunna avbryta sitt deltagande, 

även efter de har valt att tacka ja.127  

 

Lärarna har givit sitt informerade samtycke vilket, enligt Kvale, innebär att 

respondenterna är informerade om ”undersökningens generella syfte, om hur 

undersökningen är upplagd i stort och om vilka risker och fördelar som kan 

vara förenade med deltagande i forskningsprojektet.”128 Denna information kan 

vara en balansgång mellan att man som forskare inte alltid tidigt i processen är 

medveten om vilken riktning studien kommer ta, men också i förhållande till 

hur mycket information respondenterna bör få utan att riskera att de styrs i sina 

kommande svar. 

 

Inför denna studie så informerades lärarna i två led, dels ett första 

informationsbrev (Se bilaga, nr.1) där studiens ämnesdidaktiska inriktning 

förklarades och det övergripande syftet att studera samhällskunskapslärares 

transformation tydliggjordes. Här ingick också information om varför erfarna 

lärare efterfrågades, rätt till frivillighet, samtycke och konfidentialitet. Det andra 

informationsbrevet (Se bilaga, nr.2) gick enbart ut till de lärare som tackade ja 

till att delta i studien. I det brevet valde jag att tydliggöra de övergripande 

samtalsfrågorna och de då aktuella forskningsfrågorna. Valet att informera om 

de övergripande frågorna var en avvägning att lärarna skulle få en möjlighet att 

fundera över sina uppfattningar, vilket på så sätt skulle kunna ge en mer effektiv 

samtalsintervju. Detta var också en lärdom från pilotstudien där lärarna inte fick 

frågorna i förhand. Dessa intervjuer tog på så sätt längre tid och skapade en viss 

otrygghet hos deltagarna, vilket ville undvikas i studiens undersökning. 

                                                 
126

 Dessa aspekter diskuteras av såväl Kvale S (1997) och Bryman A (2004) i förhållande till 
samhällsvetenskaplig forskning. 
127

 Kvale S (1997) 
128

 Ibid. 
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Vid informationen till respondenterna fanns ett tydligare fokus kring betyg och 

tolkningen av betygskriterier vilket under forskningsprocessen har dämpats 

något, istället har undervisningen som helhet fått större tyngd. På så sätt har 

forskningsfrågorna modifierats efter informationen till lärarna gått ut. Denna 

skiftning i hur materialet används har inte lärarna informerats om, då det inte 

innebar någon skillnad i frågorna till dem, utan snarare var tyngdpunkten legat i 

analysen av datamaterialet. 

 

Alla lärare gav sitt informerade samtycke och ingen lärare har i efterhand bett 

att få upphöra med sitt deltagande.  

 

Konfidentialitet  

En viktig etisk aspekt är respondenternas konfidentialitet, vilket innebär att 

information som kan leda till att respondenterna kan identifieras, inte 

presenteras.129 I denna undersökning är det lärarnas uppfattning om sin 

undervisning som undersöks och det är fenomenet samhällskunskaps-

undervisning som står i fokus och inte respondenterna i sig själva.130 Utifrån 

detta är lärarna såväl anonyma som ”könlösa”, då det inte görs någon koppling 

till könsskillnader i studien. Det finns heller ingen koppling mellan 

respondenter, skolor, kommuner, år i yrket eller liknande. Lärarna har istället 

fått en bokstav och ett nummer som används vid citat och vid summering av 

uppfattningar, dessa bokstavs- och sifferkombinationer har slumpats ut. Det 

finns därmed ingen koppling mellan till exempel lärare C04 och C06 eller lärare 

B03 och B05 och så vidare. 

 

Konsekvenser  

Ytterligare en viktig etisk aspekt är att respondenterna inte riskerar att lida skada 

på grund av sitt deltagande i aktuell undersökning. Detta innebär att det är 

nödvändigt att tidigt fundera över vilka konsekvenser som kan riskeras för de 

lärare som deltar. 

 

                                                 
129

 Kvale S (1997), sid.109f 
130

 Enligt Esaiasson m.fl.(2007) så är detta ett vanligt förhållningssätt vid samtalsintervju-
undersökningar där det är just uppfattningarna som respondenterna ger uttryck för som står i 
centrum. 
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Denna undersökning belyser hur samhällskunskapsundervisning kan formas 

utifrån tio erfarna lärares beskrivningar. Lärarnas uppfattningar ligger på så sätt 

till grund för de analyser som görs. Läsare av uppsatsen kan självklart uppfatta 

lärares beskrivningar i termer av ”rätt” och ”fel”, men då anonymiteten i 

undersökning är hög bör detta inte ge respondenterna något obehag.131 

 

I anknytning till teori och tidigare forskning kan beskrivningar också 

problematiseras på ett sätt som gör att deltagande lärare kan uppfatta sig 

kritiserade. Detta är inte min avsikt, förhoppningen är att snarare synliggöra 

dilemman som lärare står inför och vilka effekter några av de val som görs 

möjligtvis kan få. 

 

Lärare, forskar om lärare – om förförståelse & forskning 

Att beforska den verksamhet som man själv är delaktig i har både sina fördelar 

och sina nackdelar. Jag är själv gymnasielärare som undervisar i 

samhällskunskap, vilket innebär att jag är delaktig i en skolkontext som har 

format min uppfattning om yrket, ämnet och undervisning. Detta behöver man 

förhålla sig till under hela uppsatsarbetet och, precis som Alvesson och 

Sköldberg lyfter fram, systematiskt reflektera över de vägval och tolkningar som 

görs.132  

 

På liknande sätt så har forskningsfrågorna en grund i den yrkesvardag som jag 

annars befinner mig i, men i mötet med forskningslitteratur, teori och metod 

har frågorna mejslats fram och tagit steget från min vardag till forskningsbara 

frågeställningar.  

 

I kontakten med skolor och respondenterna så upplever jag att det har varit en 

fördel att själv vara lärare, i viss mån verkar det som att respondenterna har 

uppskattat att det är en ”kollega” som forskar om sådant som berör deras 

yrkesvardag. I intervjusituationerna har däremot kollegiekänslan ibland stått i 

vägen för tydligheten i respondenternas svar, där uttryck som till exempel “ja, 

du vet ju hur det är...” har förekommit. Vid sådana tillfällen har det varit av vikt 

                                                 
131

 På liknande sätt resonerar Bryman A (2004), sid. 510 kring förhållandet mellan konsekvenser för 
respondenterna och grad av konfidentialitet. Bryman menar att en hög grad av konfidentialitet såväl 
under arbetets gång som i publikationer och efter arbetets slutförande är viktig för att minimera 
konsekvenserna för deltagande respondenter. 
132Alvesson M & Sköldberg K (2008), sid. 20-21 
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att vara uppmärksam på att be respondenterna att tydliggöra vad de menar för 

att inte riskera att förlora vad de egentligen syftar till.  
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Resultat 

En frontlinjebyråkrat befinner sig i spänningsfältet mellan medborgare och det 

offentliga, med uppdraget att utföra tjänster utifrån politiskt beslutade riktlinjer. 

När frontlinjebyråkraten är en lärare är det undervisning som ska utföras.  

 

Resultatredovisningen tar sin utgångspunkt i lärarnas friutrymme, inramat av de 

styrdokument som är aktuella för gymnasielärare i samhällskunskap. Här är 

önskan att synliggöra vilken frihet lärarna upplever i förhållande till aktuella 

styrdokument. Resultatet presenteras utifrån de valda frirumsperspektiven 

innehåll, metod och bedömning. Den första delen under varje frirumsrubrik är av 

deskriptiv karaktär, där lärarnas utsagor om innehåll, metod och bedömning 

presenteras. Målet är att med denna första del besvara uppsatsens första 

forskningsfråga: Vad framträder som centralt i lärarnas utsagor om innehåll, 

metod och bedömning?  

 

Andra delen fokuserar på lärarnas utgångspunkter när de motiverar val av 

innehåll och metod samt redogör för sin bedömning och betygssättning. 

Utifrån detta är ambitionen att tydliggöra vilka delar i kunskapsbasen som blir 

synliga i diskussionen kring de valda frirumsperspektiven. Målet med denna 

andra del är att besvara uppsatsens andra forskningsfråga: Vilka delar i lärarnas 

kunskapsbas tydliggörs i beskrivningen av deras innehåll, metod och 

bedömning, det vill säga vilka faktorer kan spela roll i lärarnas transformation 

av ämnet samhällskunskap? 

 

Den avslutande delen summerar lärarnas upplevda friutrymme och de innehåll 

ur kunskapsbasen som tydliggjorts. Avsikten är att här tydliggöra hur lärares 

transformation gällande de olika frirumsperspektiven kan påverkas av 

kunskapsbasens olika kategorier. Målet är att här besvara uppsatsens tredje 

forskningsfråga: Hur synliggörs lärarnas upplevda friutrymme i förhållande till 

deras kunskapsbas? 

 

Lärare och styrdokument – Att känna sig fri 

I skolans styrdokument anges lärarnas uppdrag och de formella ramarna för 

undervisningen. Hur lärare förhåller sig till dessa styrdokument kan ge 

indikation på hur fria de upplever sig vara i sin yrkesutövning och i sin 
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transformation i förhållande till sitt uppdrag. 133 

 

Denna studie visar att lärarna upplever sig fria i förhållande till styrdokumenten, 

på olika sätt. De flesta lärare upplever att styrdokumenten är bra och öppnar för 

ett stort tolkningsutrymme vilket på så sätt ger dem stor frihet att agera. Några 

lärare upplever istället styrdokumenten som otydliga och svåra, men att 

otydligheten i sig öppnar för en större frihet. Slutligen finns det även lärare som 

säger att de inte bry sig om styrdokumenten så mycket och därför upplever sig 

fria i sin undervisning. Lärarna i studien är också tydliga med att vissa 

styrdokument eller delar av styrdokument väger tyngre än andra. Avsikten här 

är att kategorisera lärarna utifrån deras förhållande till styrdokumenten för att 

låta det vara en grund i redogörelsen av frirumsperspektiven.  

 

Det är tydligt att alla tio lärare i studien upplever sig ha en relativt stor frihet i 

förhållande till aktuella styrdokument oavsett vilken syn på styrdokumenten de 

har, vilket summeras i Tabell nr. 1. 

 

Tabell 1. Sammanställning över lärarnas syn på de styrdokument som de anser sig berörda av 

Syn på styrdokument C04 A05 B02 A07 A06 B05 B03 C05 C06 D01 
Styrdokumenten är bra   X X X    X X X 
Styrdokumenten 

sekundärt, erfarenhet 

mer centralt  

    X  X    

Styrdokumenten är 

otydliga & svåra  
X     X     

 

Vad innebär det när lärarna säger att styrdokumenten är bra? Uttryck som att de 

ger frihet och trygghet är vanligast hos dessa lärare. Frihet på så sätt att 

valmöjligheterna är större än vad de har upplevt tidigare. Lärare A05 jämför 

med tidigare kursplaner och menar att ”jag är mycket friare nu det går inte att 

jämföra, hur man slaviskt följde böckerna och kursernas innehåll.” Trygghet 

upplevs utifrån att de inte behöver fundera över vad som ska beröras i 

undervisningen, det är ”friande på det sättet att jag vet vad jag ska ingå” (C06). 

Det förefaller som dessa lärare upplever att deras undervisning ligger i linje med 

vad styrdokumenten efterfrågar, de upplever med andra ord ingen motsättning 

mellan sin undervisning och styrdokumenten.   De lärare som ser 

styrdokumenten som något mer sekundärt bortser inte från styrdokumenten 

                                                 
133

 Observera att det är de nationella styrdokumenten som diskuteras, detta då det inte framkom 
uppgifter om några lokalt planerade styrdokument i lärarnas utsagor. Styrdokument som skollag eller 
internationella dokument diskuterades heller inte. Det fanns heller inte några specifika intervjufrågor 
kring denna typ av styrdokument. 
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men låter erfarenheten spela en större roll när beslut ska fattas. Lärare A06 

belyser det på följande sätt: 

 

Jag använde styrdokumenten mer förr, nu har jag det någonstans intuitiv 

känsla av att här är det ungefär. Ju längre jag jobbar och ju äldre jag blir, desto 

mer får jag uppfattningen om vad de behöver kunna. A06 

 

De lärare som upplever styrdokumenten som otydliga och svåra, kopplar 

samman otydligheten med möjligheten att känna stor frihet. Vilket uttrycks av 

lärare B05 som menar att det inte gör något ”att de är luddiga, för det gör ju att 

man kan göra ganska mycket som man själv vill.” Det som däremot kan verka 

inskränkande för upplevelsen av stor frihet är att dessa lärare också upplever 

styrdokumenten som svåra att leva upp till. De upplever att det är ett stort 

innehåll som de förväntas hinna undervisa om för att eleverna ska nå målen och 

även att kraven i betygskriterierna är omfattande. Lärare C04 uttrycker det på 

följande sätt: 

 

Det jag har problem med egentligen i alla kurser är att jag tycker att man i 

målen för vad eleverna skall ha förstått kräver egentligen att man ägnar 

ganska mycket tid till varje moment, samtidigt som det faktiskt står att du ska 

kunna Sveriges riksdag, regering, kommuner och landsting och EU:s 

organisation och styrelsesätt, ursprung och historia. Du ska känna till det här 

med ekonomiska, sociala och politiska saker hör till och hur världen 

utvecklas, det är väldigt mycket som de ska kunna när de har gått ut A-kursen 

och ganska kort tid. C04 

 

Det är tydligt att när lärarna i studien talar om styrdokument så är det en 

majoritet som lutar sig mot samhällskunskapens uppnåendemål och betygskriterier. 

Läroplanen som helhet finns möjligtvis med i bakgrunden, men hänvisas till 

ytterst sällan när det kommer till beskrivningen av samhällskunskaps-

undervisningen. Olika styrdokument tycks med andra ord få olika genomslag i 

lärarnas transformation av samhällskunskapsämnet. Vilka styrdokument som 

upplevs forma ramarna kring lärarnas handlingsutrymme tydliggörs i 

nedanstående Tabell 2. Denna tabell visar också vilka dokument lärarna förhåller 

sig till när begreppet styrdokument diskuteras.  
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Tabell 2. Sammanställning över de nationella styrdokument som är av vikt för lärarna i studien 

Styrdokument C04 A05 B02 A07 A06 B05 B03 C05 C06 D01 

Läroplan    X  X  X  X  

Strävansmål    X    X   

Uppnåendemål X X X X X X X X X X 

Betygskriterier X X X X X X  X X X 

 

 

Som framgår finns det ett tydligt fokus hos lärarna på samhällskunskapens 

kursplan, där uppnåendemål och betygskriterier finns beskrivet. Några 

respondenter skiljer sig dock något från övriga, som till exempel lärare A07, 

B03 och B05. Lärare A07 är den som tydligast lyfter fram vikten av skolans 

nationella styrdokument och uttrycker sig i termer som ”jag är faktiskt mitt 

lands politiska instrument […] Sveriges utbildningspolitik måste jag omsätta i 

handling oavsett partifärg.” Lärare A07 för också, bokstavligen, med sig 

läroplanens skrivningar in i klassrummet och använder den som underlag för att 

diskutera begrepp som kunskapssyn och kvalitéer med eleverna.  

 

B03 och C06 lyfter fram att de förhåller sig till läroplanens intentioner, även om 

de menar att det inte är ett levande dokument. Elevinflytande och demokratiska 

värderingar specificeras som centrala aspekter för deras undervisning. B05 

diskuterar i liknande termer och menar att läroplanens skrivningar är ”normalt 

folkvett” så det är inget som behöver plockas fram och läsas igenom. 

 

Lärare A07 och C06 diskuterar tydligast fostransaspekten i undervisningen med 

utgångspunkt i läroplanen, vilket till exempel kommer till uttryck på följande 

sätt: 

 

De ska fostras i demokrati, och har vi alla sittandes i en skola från 1600-talet i 

bänkar och de lyder, måste rabbla upp faktakunskap och inte får prata, då får 

vi inga aktiva demokratiska medborgare. A07 

 

B03 ser sig inte styrd av betygskriterierna, till skillnad från övriga respondenter, 

istället är det uppnåendemålens skrivningar som är centrala. Läraren önskar 

också tydligare innehållsliga skrivningar i kursplanen för att innehållet i 

samhällskunskap skall bli mer lika över landet. Betyg, menar läraren, sätts till 

största del utifrån tolkningar av denne själv baserat på sin egen erfarenhet.  

Lärare C05 är den som tydligast lyfter fram samhällskunskapsämnets 
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strävansmål134 som en viktig del i transformationen av ämnet, ”strävansmålen är 

jättecentrala som jag ser det, för det är de som egentligen pekar ut vad ämnet 

går ut på, vad det är för perspektiv.” 

 

Lärarnas syfte och mål med kursen Samhällskunskap A 

När lärarna i studien har fått kommentera det innehåll de anser vara centralt i 

sin samhällskunskap A-kurs, de metoder de använder i sin undervisning, samt 

sina examinationer och bedömningar, har de i flera fall inlett med att tydliggöra 

vilket syfte de har med kursen och vad de ser som centralt för eleverna att 

förstå. Två ledord som i dessa beskrivningar har blivit tydliga är helhet och 

verktyg. Samhällskunskapskursen syftar till att fånga en form av helhetsbild av 

samhället, där förståelsen för att ”allt hänger ihop” är centralt. Det andra ordet 

syftar på att få eleverna att utveckla verktyg för att klara sig i samhället, det kan 

till exempel handla om källkritik, analysförmåga, problemdefinition och 

lösningsförmåga. Det ena syftet anses inte utesluta inte det andra och alla lärare 

i studien ger uttryck för båda, även om de lägger mer eller mindre fokus på 

något av dem.  

 

Lärarnas centrala innehåll  

Oavsett hur lärarna förhåller sig till sina styrdokument, om det är Helhet eller 

Verktyg som står i fokus, vilken elevgrupp de möter, eller hur de väljer att lägga 

upp sin undervisning så beskriver de några innehållsliga teman som i stort sett 

alltid återkommer i deras samhällskunskapskurser på A-nivå.  

 

Dessa teman kommer här att kategoriseras och beskrivas.135 Jag har valt att 

kategorisera de tre teman som tydligast utkristalliseras som Statskunskap, 

                                                 
134

 Strävansmål tydliggör de kunskaper och förmågor som styrdokumenten önskar att eleven får 
möjlighet att utveckla när den studerar ämnet samhällskunskap på gymnasiet som exempel: ”Skolan 
ska i sin undervisning i ämnet samhällskunskap sträva efter att eleven omfattar och praktiserar 
demokratins värdegrund och förstår hur olika perspektiv och ideologier ger olika sätt att uppfatta 
samhället, utvecklar kunskaper om och förståelse av hur politiska system fungerar, utvecklar 
förmågan att delta i och påverka politiska beslut, utvecklar kunskap om och förståelse av det 
mångkulturella samhället.” (Ur ämnesbeskrivning av Samhällskunskap på gymnasiet) Detta till 
skillnad från uppnåendemålen som eleven skall ha uppnått för att få betyg i de olika kurserna i 
samhällskunskap, som exempel: ”Eleven ska ha kunskap om demokratins framväxt och funktion 
samt kunna tillämpa ett demokratiskt arbetssätt, kunna förstå hur politiska, ekonomiska, geografiska 
och sociala förhållanden har format och ständigt påverkar såväl vårt eget samhälle som det 
internationella samhället” (Ur kursplan SH1201) 
135

 Kategorierna är mina utifrån den analys som gjorts av studiens empiriska material och ska inte 
förstås som en momentindelning från deltagande lärare. Kategorierna bör istället ses som en bild av 
det vanligast återkommande innehållet i dessa lärares samhällskunskapskurser. 
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Ekonomi och Internationella relationer. Alla tio lärare beskriver på något sätt 

innehåll i kursen som går in under kategorin statskunskap. I denna kategori 

återfinns innehåll som berör demokrati, diktatur, makt, ideologier, partier samt 

Sveriges statsskick med fokus på framför allt riksdag och regering, 

kommunpolitik berörs i få fall. Det mest centrala i kategorin är undervisningen 

om ideologier, som för många ligger till grund för den vidare undervisningen i 

samhällskunskap. Ideologierna används för att utveckla en form av 

”perspektiviserat tänkande”(C05), där andra områden i undervisningen sedan 

kan belysas utifrån en vänster-höger-skala. De ideologier som är framträdande 

är konservatism, liberalism och socialism. Någon enstaka lärare lyfter även fram 

feminism som en del av undervisningen om ideologier.  

 

Innehåll som kategoriseras som Ekonomi betonas av nio av de tio lärarna i 

studien. Här lyfter lärarna fram så väl det de betecknar som hushållsekonomi 

och det som benämns som samhällsekonomi eller nationalekonomi. Det är 

tydligt att det är störst fokus på samhällsekonomi och de två lärare som nämner 

hushållsekonomin uttrycker att det kommer lite vid sidan om. Påtagligt är att 

ekonomin har fått en än större tyngd hos de flesta lärarna under den period 

som studien för denna uppsats genomfördes (hösten 2009) då pågående 

finanskris fått genomslag såväl i ekonomin som i media. Den mediala 

uppmärksamheten förefaller ha underlättat motiveringen av att studera 

ekonomi. Detta exemplifieras av lärare A05 som hänvisar just till pågående 

finanskris, ”Det slogs ju upp med Lehman Brothers, stod ju mycket överallt så 

det var väldigt tacksamt”. Samhällsekonomin kopplas ofta samman med politisk 

styrning och undervisning om EU och EMU. Lärare B03 uttrycker det till 

exempel som att ”för att förstå EU och EMU och allt det här så måste man 

kunna samhällsekonomi”.  

 

Inom ramen för Internationella relationer, som också nio av tio lärare berör, 

återfinns framför allt EU, FN och i någon mån andra länders statsskick. Sju av 

de tio lärarna lyfter specifikt fram EU som en del av den internationella 

undervisningen, ett vanligt uttryck för detta är ”sedan har vi en internationell 

utblick och då blir det framför allt EU” (B03). Av dessa lärare hänvisar tre 

direkt till att EU från och med 2008 står inskrivet i A-kursens kursplan och 

därför ska det vara med. Lärare C05 uttrycker att EU kommer in i 

undervisningen i mån av tid och upplever att det är den del av undervisningen 

som inte har fogats in så bra i det övriga innehållet som ges kursen. Här vägs 

med andra ord olika innehåll mot varandra i förhållande till den tid läraren 
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upplever sig ha i kursen. Övriga två lärare nämner inte EU som en del av 

innehållet. Av dessa talar en mer övergripande om ett globalt perspektiv som 

ska genomsyra undervisningen.  

 

Det finns alltså tydligt tre innehållsliga huvudkategorier som är givna för 

majoriteten av lärarna i studien och som ses som grundläggande för A-kursen i 

samhällskunskap på gymnasiet, Statskunskap, Ekonomi och Internationella relationer. 

De delinnehåll som ges dessa huvudkategorier beskrivs också på relativt likartat 

sätt där ideologier, samhällsekonomi respektive EU framträder som centralt 

innehåll. Utöver dessa, så återfinns sex andra innehållskategorier; Massmedia, 

Sociala frågor, Lag & Rätt, Miljö & Fattigdom, Arbetsmarknad och Geografi. Här är 

dock variationen större och samstämmigheten ej lika hög. I de tre första av 

dessa sex kategorier så är det sex av tio lärare som lyfter fram den typen av 

innehåll. Dessa sex lärare varierar dock mellan de olika kategorierna, vilket 

innebär att det inte är samma sex lärare som samstämmigt lyfter fram detta 

innehåll. De tre avslutande kategorierna har ett innehåll som fyra eller färre 

lärare lyfter fram som kännetecknande för deras A-kurser i samhällskunskap. 

 

Massmedia lyfts fram dels som en egen del i samhällskunskapsundervisningen 

men dels också i samband med andra områden som till exempel statskunskap. 

Undervisningen handlar till största del om massmedias roll i samhället. Centrala 

begrepp som återkommer inom Massmedia är kommunikation och källkritik. 

Sociala frågor kan få ett varierat innehåll då elever inom ramen för detta tema har 

stor valfrihet att välja frågor som de är intresserade av. Exempel som har lyfts 

fram har varit kriminalitet, alkoholism, segregering, jämställdhet, 

homosexualitet etc. Fokus läggs på att studera orsak-verkan-åtgärd i förhållande 

till de olika frågorna eller samhällsproblemen.  

 

I samband med undervisning kring det som kategoriseras som Sociala frågor så är 

jämställdhet ett återkommande innehåll. Lärare D01 lyfter dock fram att dennes 

kurser har ett jämställdhetsperspektiv som genomsyrar hela kursen, vilket 

uttrycks genom att; ”genusfrågor behöver inte vara på A-kursen ett särskilt 

avsnitt […] men det ska finnas med som en röd tråd”. 

 

Det innehåll som berör Lag & Rätt innefattar undervisning som berör det 

svenska rättsväsendet och kriminalvård. Flera lärare uttrycker att det är 

tacksamt att arbeta med frågor som berör brott och straff då eleverna ofta 

tycker det är intressant, vilket understryks av lärare C05: ”ofta blir det någon 
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slags brott och straff, eftersom det är frågor som hos vilken typ av 

gymnasieungdom som helst kan väcka intresse.” 

 

Miljö & Fattigdom har ett innehåll som berör någon form av u-landskunskap och 

hållbar utveckling. Innehåll som kategoriseras som Arbetsmarknad blir aktuellt i 

samhällskunskapsundervisningen beroende på vilken grupp lärarna undervisar i 

A-kursen och i vilken årskurs A-kursen ligger. Innehåll som berör till exempel 

fackliga frågor och medbestämmandelagen gås oftare igenom om eleverna läser 

sin samhällskunskapskurs i årskurs tre än i årskurs ett. Det är också mer 

förekommande i yrkesklasser än i studieförberedande klasser. Läses 

samhällskunskapens A-kurs i årskurs tre blir det överhuvudtaget ett tydligare 

fokus på ”livet efter gymnasiet” (A05). Slutligen är det en lärare (D01) som har 

beskrivit innehåll som kan kategoriseras som Geografi, där befolkningsfrågor och 

kartografi har stått i fokus. Detta är viktigt för läraren, för att eleverna skall 

kunna lokalisera sig i omvärlden under samhällskunskapskursens gång. 

 

Vid sidan av dessa innehållsliga teman har lärarna på olika sätt diskuterat hur 

det, vi under intervjuerna kallat Dagsaktuella frågor, kommer in under kursen. 

Dagsaktuella frågor kan dels vara nyhetsaktuella händelser som sker i samhället, 

som till exempel 11 september 2001. Det kan också vara större skeenden som 

ett riksdagsval, EU-ordförandeskap, finanskris etc. Det som kännetecknar dessa 

frågor är att de antingen ger ett avbrott i den planerade verksamheten eller gör 

att lärarna planerar sin kurs annorlunda än andra år för att de vet att en större 

händelse som till exempel val kommer att inträffa. Att Dagsaktuella frågor hör 

hemma i en samhällskunskapskurs är lärarna i studien överens om, det som 

möjligtvis varierar är vilket utrymme det får i en A-kurs i samhällskunskap. Att 

lärarna använder dessa händelser för att knyta an till det mer ”fasta” innehållet i 

kursen är också tydligt. De Dagsaktuella frågorna får på så sätt exemplifiera det 

innehåll som finns i kursen. Lärare A07 lyfter till exempel fram hur en förlorad 

fotbollsmatch i hemstaden kan kopplas till en diskussion kring polisiära insatser, 

kommunens ekonomi och användningen av skattemedel. Ett annat sätt är att 

titta på en aktuell händelse utifrån någon teori eller modell som har 

introducerats i undervisningen, till exempel den enkla analysmodellen. Eller 

som tidigare berörts så lyfter flera lärare fram att ekonomi fick ett ökat 

utrymme, läsåret 2008-2009 på grund av den finanskris som då var aktuell i 

samhället. 
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Sammanfattning 

Det finns en samstämmighet i det huvudsakliga innehåll som lärarna väljer att 

lyfta fram när de beskriver sina A-kurser i samhällskunskap. Ett flertal 

innehållsliga områden kan urskiljas i det insamlade materialet, vilka har 

kategoriserats i nio teman som summeras i nedanstående tabell. En majoritet av 

lärarna i studien benämner innehåll som kategoriseras som Statskunskap, 

Ekonomi, Internationella relationer, Massmedia, Sociala Frågor samt Lag & Rätt, där 

det finns ett tydlig fokus på de tre förstnämnda. En sammanställning av det 

innehåll lärarna uppger redovisas i, Tabell nr.3. 

 

Tabell 3. Sammanställning av det innehåll lärarna väljer att lyfta fram när de beskriver sina A-

kurser i samhällskunskap på gymnasiet. 

 C04 C06 B02 A06 A07 A05 B03 C05 B05 D01 

Statskunskap X X X X X X X X X X 

Ekonomi X X X X X X X X X  

Internationella 

relationer 

X X X X X X X X  X 

Massmedia X X  X X   X  X 

Sociala frågor  X X X  X  X X  

Lag & rätt X X  X  X  X X  

Miljö & 

Fattigdom 

X   X     X X 

Arbetsmarknad X   X  X     

Geografi          X 

 

Statskunskap, Ekonomi och Internationella relationer är centralt oavsett hur lärarna 

förhåller sig till sina styrdokument. Detta ser vi då de olika frihetskategorierna 

kombineras med innehållskategorierna, vilket görs i Tabell 4. När det gäller det 

innehåll som lyfts fram utöver statskunskap och ekonomi så är det möjligt att 

finna skillnader inom varje frihetskategori. Detta torde vara ett tecken på att 

synen på styrdokumenten inte är avgörande för det övergripande innehållet. 
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Tabell 4. Sammanställning av frihetskategorierna och innehållskategorierna 

 Styrdokumenten är bra  Styrdokumenten sekundärt, 

erfarenhet mer centralt 

Styrdokumenten är 

otydliga & svåra 

Statskunskap A05, B02, A07, C05, C06, 

D01 

A06, B03 C04, B05 

Ekonomi A05, B02, A07, C05, C06 A06, B03 C04, B05 

Internationella 

relationer 

A05, B02, A07, C05, C06, 

D01 
A06, B03 C04 

Massmedia A07, C05, C06, D01 A06 C04 
Sociala frågor A05, B02, C05, C06 A06 B05 

Lag & rätt A05, C05, C06 A06 C04, B05 

Miljö & fattigdom D01 A06 C04, B05 

Arbetsmarknad A05 A06 C04 

Geografi D01   

 

För att knyta an till påståendena ovan så kan vi se i tabellen, att i varje 

frihetskategori så varierar det innehåll lärarna lyfter fram i sina A-kurser. Det 

innebär att det inte är möjligt att finna någon samstämmighet mellan 

upplevelsen av frihet i ett frontlinjebyråkratiskt perspektiv och innehåll i 

samhällskunskapskursen.  

 

Kunskapsbas och innehåll  

De innehållsliga teman som kategoriserats ovan har utgått från det innehåll som 

lärarna i studien lyft fram som återkommande i deras samhällskunskapskurser. I 

deras berättelser går det att skönja att deras val kan härledas från olika motiv. 

Dessa motiv kan variera mellan lärarna och få olika effekt på varje kategoris 

delinnehåll.  

 

Fem delar av kunskapsbasen är återkommande i lärarnas utsagor rörande varför 

deras samhällskunskapskurser får det innehåll de får. Det handlar om 

Kunskaper om styrdokument, ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper, 

kunskap om eleverna och deras karakteristika samt kunskap om undervisningens 

kontext.  De delar som är aktuella här går många gånger in i varandra, men kan 

också ges olika tyngd. Ett visst innehållsligt tema kan till exempel prioriteras för 

att läraren uppfattar att det är en del av kursplanen. Detta tema kan sedan fyllas 

med olika innehåll utifrån till exempel vilken elevgrupp läraren har i 

undervisning. 
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Kunskaper om styrdokument 

Ur ett friutrymmesperspektiv har det varit möjligt att visa att lärares uppfattning 

om styrdokumenten inte verkar påverka utfallet av innehåll i samhällskunskaps-

undervisningen. När lärarna beskriver sitt innehåll så blir det dock tydligt att 

deras tolkningar av styrdokumenten har någon form av inverkan när innehållet 

bestäms. Deras kunskaper om styrdokument (curriculum knowledge) synliggörs 

med andra ord när innehållet diskuteras.  

 

Tidigare har visats att lärarna i mycket stor utsträckning pratar om 

samhällskunskapens kursplan när de säger ”styrdokument”. Det vill säga att när 

lärarna refererar till styrdokumenten så är det kursplanens uppnåendemål och 

betygskriterier som tydligast lyfts fram och diskuteras av alla lärare i studien. 

Detta kan exemplifieras med lärare B03 som uttrycker att ”innehållet får 

faktiskt följa kursplanen till stor del, sedan är den vagt skriven det vet vi alla.” 

Just lärare B03 är i detta läge intressant då det framför allt är innehållet denna 

lärare önskar få tydligare styrning kring och ser det som centralt att använda 

styrdokumenten när det handlar om val av innehåll. När de andra perspektiven 

diskuteras så uppfattar läraren sin erfarenhet som mer central än 

styrdokumentens skrivningar. 

 

Kopplat till innehåll är det framför allt kursplanens uppnåendemål som står i 

förgrunden. Ett exempel där kursplanen uppges ha direkt inverkan på några av 

lärarnas kursinnehåll kan ses där EU diskuteras som en del av kursen. Några 

lärare kopplar detta innehåll direkt till att undervisning om EU skrivits in i 

samhällskunskapens kursplan.    

 

Kursplanen har en större inverkan när det gäller det mer övergripande 

innehållet, det vill säga vilka områden som undervisningen skall innehålla, till 

skillnad från elevgruppernas påverkan på det mer dagliga innehållet. Hur ofta 

kursplanen lyfts fram och vilken tyngd den får kopplat till innehållet varierar 

mellan lärarna. Några lärare läser in sig på kursplanen när de planerar en ny 

kursstart vilket uttrycks av lärare D01 som ”det är klart att man tittar på 

kursplaner och betygskriterier och tittar på nya sätt att förklara för nya elever.” 

Andra lärare läser in sig på kursplanen inför att ett nytt område skall presenteras 

och det finns de som introducerar samhällskunskapskursen med att gå igenom 

kursplanen för eleverna. Det finns även de som lyfter in kursplanen senare i 

kursen för att motivera det arbete som pågår.  
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En av lärarna i studien skiljer sig en aning från de övriga genom att distansera 

sig något från uppnåendemålen och istället uttrycka ett tydligt fokus på 

samhällskunskapens strävansmål, vilket uttrycks på följande sätt: 

 

Strävansmålen är jättecentrala som jag ser det, för det är de som egentligen 

pekar ut vad ämnet går ut på, vad det är för perspektiv […] det verkar vara 

väldigt mycket uppnåendemål som har styrt, då blir det väldigt platt. C05 

 

När det gäller vilket övergripande innehåll denna lärare ger kursen så går det 

dock inte att se någon skillnad från övriga lärare. Lärare C05 återfinns i alla de 

sex mer tydliga innehållskategorierna Statskunskap, Ekonomi, Internationella 

relationer, Massmedia, Lag & rätt och Sociala frågor. På samma sätt utmärker sig 

inte den lärare som lyfter fram såväl läroplan, strävansmål, uppnåendemål och 

betygskriterier när styrdokumenten diskuteras, när det kommer till det 

övergripande innehållet. Denna lärare återfinns i de fem övre kategorierna. 

 

För att summera så ger alla lärare i studien uttryck för att de tittar på 

samhällskunskapens kursplan när de planerar sitt övergripande innehåll. När det 

handlar om deras kunskaper om styrdokument så uttrycker näst intill alla lärare 

att de är medvetna om läroplanen och strävansmålen och att de vet på ett 

ungefär vad som står där. Lärare B05, som tidigare hänvisats till, uttrycker detta 

som att det är ”normalt folkvett” som står där. När det handlar om lärarnas 

transformation av ämnet samhällskunskap till undervisning så är det dock 

kursplanen och deras tolkningar av denna som står i fokus. 

 

Ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper 

Att lärare själva påverkar innehållet i sin samhällskunskapskurs kan verka som 

en självklarhet. Då lärares kunskapsbas förstås som individuell är det intressant 

att synliggöra de personliga aspekter som kommer till uttryck hos 

respondenterna.  

 

Alla lärare i studien lyfter på olika sätt fram att deras erfarenhet som 

samhällskunskapslärare spelar roll när valet av innehåll diskuteras. Denna 

erfarenhet kan synliggöras på många sätt och den återkommer under alla fyra 

aspekter, då lärares erfarenhet kan påverka såväl syn på elever som hur man 

förhåller sig till styrdokument. Inom denna aspekt där läraren själv står i fokus 

handlar det framför allt om deras erfarenhet och kunskap gällande vad de 
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ämnesmässigt anser vara viktigt att lära sig i samhällskunskap och hur det 

gestaltas i valet av innehåll, vilket exemplifieras genom lärare C04 och C05: 

 

Jag gav förslag på vad vi skulle läsa, det kan jag känna ganska starkt att jag 

som lärare har en förkunskap om vad en kurs bör innehålla. C04 

 

Sedan finns det rent stoffmässigt ett par saker som jag alltid gör och det jag 

definitivt aldrig skulle släppa på det är ideologierna eftersom det är en sådan 

centraldel i ett perspektiviserat tänkande. C05 

 

Det är tydligt hos alla respondenter att de har ett visst innehåll som de tycker är 

extra viktigt och som de uttrycker i liknande ordval som respondenterna gör 

ovan. Detta kan ses som ett uttryck för lärarnas ämnesteoretiska kunskaper 

(content knowledge) samt deras ämnesdidaktiska kunskaper (pedagogical content 

knowledge). Knyts det an till citaten ovan så har lärarna i studien en uppfattning 

om vad samhällskunskapskursen bör innehålla utifrån vad de anser vara viktiga 

ingredienser i ämnet samhällskunskap – ämnesteoretiska kunskaper. Citatet från 

lärare C05 uttrycker val av innehåll som har en didaktisk poäng. Valet av att 

lägga stor vikt vid ideologier som innehåll görs för att få eleverna att utveckla 

ett mer generellt kunnande som är centralt för samhällskunskaps-

undervisningen, här kan sägas att lärarens ämnesdidaktiska kunskaper synliggörs.  

 

I denna studie är ideologier ett tydligt och viktigt innehåll för lärarna och som 

många uttrycker att de inte skulle ”tumma på” oavsett. Vad denna 

ämnesteoretiska eller ämnesdidaktiska kunskap i sin tur bottnar i är inte lika tydligt. 

Det som kommer till uttryck är många gånger begreppen ”erfarenhet” och 

”kursplan”. Flera av lärarna balanserar sin erfarenhet i förhållande till 

kursplanen, det vill säga kursplanen spelar roll för lärarnas val av innehåll men 

tolkningen görs utifrån deras erfarenhet som samhällskunskapslärare, en 

koppling som tydliggörs bland annat av lärare B02: 

 

Vi utgick både från kursplanens mål och det vi anser vara centralt i ämnet, 

eftersom jag har kollegor som har jobbat i massa herrans år också, så har man 

naturligtvis lutat sig tillbaka mot vad man har gjort också. B02 

 

Även om flera lärare i studien ger utrymme för elevgruppens inverkan på 

samhällskunskapskursens innehåll så är det ändå alltid lärarens erfarenhet och 

kunskap som i den här studien står i första rummet. Eleverna kan till exempel 

få välja mellan olika ämnesområden, men det är utifrån förutsättningar som 

läraren har presenterat.  
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Lärarnas erfarenhet och kunskap är den tydligaste personliga aspekten som lyfts 

fram och som också ses som en del av kunskapsbasens kategorier. Andra 

aspekter kopplat till läraren själv som synliggörs, är lärarens eget välbefinnande. 

Flera lärare ger uttryck för att innehållet också påverkas av vad de tycker är 

roligt och vad som ger dem stimuli. Det dagliga innehållet kan också påverkas 

av lärarens dagsform antingen vid planeringen inför ett område eller en lektion, 

eller vid lektionens genomförande. Detta är en signal om att det är av vikt att 

förstå kunskapsbasen dels som något individuellt men också kontextberoende. 

Lärare A06 är tydlig med att det som denne tycker är intressant, spännande och 

roligt också är det som prioriteras i undervisningen: 

 

Sedan kommer vi kort in på riksdag och regering för det brukar de inte tycka 

är så kul och det tycker inte jag heller och jag tror att jag signalerar det, så två 

lektioner om detta och sedan jo, dessförinnan har vi också gått igenom 

ideologier för det brukar jag tycka är viktigt, en viktig aspekt. A06   

 

Här har läraren med andra ord uppfattningen om att ett visst innehåll bör ingå i 

samhällskunskapsundervisningen, riksdag och regering, vilket kan förstås som 

en del av lärarens ämnesteoretiska kunskaper. Däremot så får detta innehåll ett 

mindre genomslag då läraren inte tycker det är ”roligt” att undervisa om. 

Kunskapsbasen kan ses som påverkad av lärarindividens välbefinnande. 

 

Kunskap om eleverna och deras karakteristika samt ämnesdidaktiska 
kunskaper 

Alla respondenter förutom A07 ger på olika sätt uttryck för att den elevgrupp 

som de har i undervisning i Samhällskunskap A, påverkar vilket innehåll de ger 

kursen. Återigen så finns det ett huvudsakligt innehåll som här kategoriserats 

och redogjorts för, men det mer specifika innehåll dessa kategorier sedan får 

kan alltså variera utifrån elevgrupp. Vilket visar att det mer dagliga innehållet 

påverkas av den elevgrupp som deltar i undervisningen. 

 

Majoriteten av respondenterna lyfter fram åldersskillnaden som en faktor som 

påverkar undervisningen och då också till viss del val av innehåll, där skillnader 

görs om eleverna till exempel går i årskurs ett eller årskurs tre. Det har tidigare 

exemplifierats att arbetsmarknad är ett sådant innehåll som antingen tillkommer 

om A-kursen går i årskurs tre alternativt får ett annat innehåll beroende på 
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vilken årskurs som berörs. Lärare A06 synliggör också hur lärarnas 

beskrivningar har kommit till uttryck när det gäller kopplingen mellan årskurs 

och innehåll: 

 

Jag pratar även i tvåan om rasism, dels under kriminalitet men även under 

samhälle och kultur [...] Sedan lyfter jag upp det och när jag kommer tillbaka i 

trean och tar miljö, fattigdom och förtryck och även nu hur media speglar hur 

det ser ut, då brukar de vara mer nyanserade på slutet 'jaha, det är därför som 

det ser ut som det gör' [...] och sedan är det ju så att de mognar ju och det är 

ju en lång process och därför är jag väldigt kritisk till att halvera 

samhällskunskapskursen, det är jag jättekritisk mot, för då tror jag att många 

av våra yrkesprogram kommer bli en plantskola för Sverigedemokraterna. 

A06 

  

Skillnader i val av innehåll kan också göras om det är yrkesförberedande eller 

studieförberedande klasser som läser kursen, ”ett tag när jag hade industri några 

år såg den väldigt olik ut en A-kurs på kanske natur då” (D01). Det dagliga 

innehållet, i de yrkesförberedande klasserna, kan få en mer skiftande karaktär 

för att som lärare D01 uttrycker det ”hålla intresset uppe”. Studieförberedande 

klasser kan även de få ett skiftande innehåll beroende på om läraren vet att 

elevgruppen kommer att läsa mer samhällskunskap under sin gymnasietid, det 

vill säga B- och C-kurs. Utifrån detta kan A-kursen få ett skiftande innehåll från 

de som enbart ska läsa A-kursen. Lärare C06 exemplifierar till exempel arbetet 

med ekonomi där innehåll som oligopol och monopol berörs på ett mer översiktligt 

sätt om man vet att eleverna kommer möta det igen i en B-kurs. Lärare D01 

uttrycker också att en klass från naturprogrammet kan möta innehåll som 

annars används på B- och C-kurser då dessa elever oftast enbart läser A-kursen. 

 

Lärares kunskaper om eleverna och deras karakteristika (knowledge of learner and 

their characteristics) är den del av kunskapsbasen som återkommer mest frekvent i 

lärarnas beskrivningar av sin samhällskunskapsundervisning. Hur lärarna 

uppfattar sina elever och elevgrupper spelar en central roll för såväl innehåll, 

metod och bedömning. När det gäller innehåll så kopplar jag det till lärarnas 

ämnesdidaktiska kunskaper (pedagogical content knowledge) då det till viss del 

handlar om lärares förståelse av till exempel elevers förförståelse och 

missuppfattningar i ett specifikt ämne och hur man kan transformera sitt ämne 

till en viss elevgrupp för att de ska utveckla kunskap i ämnet.  

 

I anslutning till eleverna kan det också uppstå skillnader i innehållet utifrån vilka 

önskemål eleverna själva har eller vad lärarna i studien uppfattar att eleverna 
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tycker är mer eller mindre roligt. Som tidigare har presenterats så är det framför 

allt inom kategorin Sociala frågor som innehållet kan få stor variation, då eleverna 

får större valfrihet att välja frågor att studera inom det området. Men även 

annat innehåll kan motiveras utifrån dessa aspekter, vilket uttrycks av lärare 

B05: 

 

Det är ganska mycket som alltid kommer med, det är riksdag och regering, 

ibland kommuner det är olika var vi lägger fokus, det är lite vad eleverna 

själva vill. Nu har vi lite mer kommunerna, beslutsfattande i kommunerna, än 

vad jag brukar göra för att eleverna själva vill ha det och så kommer det bli 

lite mindre riksdag och regering. B05 

 

Här är det med andra ord både kunskap om elevernas karakteristika och 

undervisningskontexten som spelar roll. Det vill säga lärarens uppfattning om 

vad den tror eleverna tycker är roligt men också önskemål från aktuell klass, 

vilket är en del av kontexten där undervisningen tar sin plats.  

 

Kunskap om undervisningens kontext 

Denna studie är praktiknära på det sätt att det är lärarnas dagliga undervisning i 

samhällskunskap som står i centrum. Det innebär att frågorna till lärarna har 

varit riktade mot deras dagliga verksamhet i klassrummet. På så sätt ses kunskap 

om undervisningens kontext i denna studie som den mer vardagliga kontext 

som påverkar respektive lärare.136 

 

”Tid är pengar” är ett klassiskt uttryck som också får en betydelse i skolan. 

Tydligast effekter av detta kan ses gällande metod och bedömning, men flera av 

lärarna i studien ger också uttryck för att yttre faktorer som just tid och pengar 

får en inverkan även på det innehåll som samhällskunskapskurserna får. Lärare 

B03 beskriver till exempel neddragningen av timtid på kurserna som ett led för 

skolan att spara pengar, vilket ger direkt effekt på innehållet i kursen. Inte på 

det övergripande innehållet men vad läraren har möjlighet att fylla det med då 

dennes elever får tio timmar färre till sin samhällskunskapsundervisning än vad 

en klass på en annan skola får. 

 

                                                 
136

 När Shulman förtydligar kunskap om undervisningens kontext (knowledge of educational context) 
så ingår inte bara lärarnas uppfattning om sin dagliga klassrums- eller skolkontext, utan också deras 
breda förståelse för skolan som helhet och dess roll i samhället. I denna studie har inte lärarna som 
deltagit fått möjlighet att uttrycka sig om kontexten i sin helhet då frågorna har varit praktiknära. 
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Flera lärare lyfter fram att bristen på tid både när det gäller tid med eleverna och 

sin egen tid, då de har många andra uppgifter utöver undervisningen. Detta 

påverkar till exempel planering av kurser och möjligheten till samarbete mellan 

lärarna, vilket är två faktorer som ger effekter på det innehåll lärarna känner sig 

ha möjlighet att annars ge kurserna. Lärare C05 tydliggör hur kampen mellan tid 

och innehåll kan se ut: 

 

Så brukar jag försöka komma in på EU också men det kan ibland vara lite 

tidsberoende, det kan jag känna att jag inte riktigt har fogat in så bra som jag 

vill än [...] Det är ju en ständig strid om tid och jag vill hellre göra det jag gör 

ordentligt än kasta in för mycket [...] Så är det ju i en konkret form en mängd 

aspekter av verkligheten som styr, vilken tid man har, hur mår man den dagen 

man sitter och planerar, orkar jag göra det jag vill? I vissa lägen kräver det 

väldigt mycket och ibland ger man vika för det ”nej, jag måste leva också, jag 

måste klara det här” det är så att så är det ju, ju mer du pressas på andra 

uppgifter. C05 

 

Även om tidspressen upplevs inverka negativt på planeringen av 

samhällskunskapskurserna så ger också lärarna uttryck för att deras erfarenhet 

som lärare har gjort det lättare att förhålla sig till bristen på tid. Lärare B05 säger 

till exempel att som ny lärare var det svårt att få plats med allt innehåll som man 

uppfattade behövde in i kursen men att man med åren ”har lite mer hum om 

hur lång tid saker tar och man kan skynda på om man behöver det och stanna 

upp om eleverna tycker något är roligt […]så erfarenheten har gett lite resultat i 

alla fall.” 

 

Slutligen spelar andra lärare roll för vilket innehåll lärarna i studien ger sina 

kurser. Alla respondenterna ingår i ett kollektiv av någon form, det kan vara ett 

ämneslag, arbetslag eller ett delat arbetsrum, vilket är en del av lärarens 

skolkontext. De lärare som uttrycker att de ingår i ett kollektiv som de 

uppskattar, uttalar också att medlemmarna i det kollektivet ger varandra idéer 

och förslag på vad samhällskunskapskursen kan innehålla. Den egna synen på 

ämnet möter kollegornas och påverkar på så sätt lärarnas transformation.  

 

Många lärare uttrycker missnöje med något av de kollektiv som de själva ingår. I 

det här fallet är det framför allt ämneslagen som inte anses fungera. Detta 

kommer också till uttryck genom att oavsett vad de kommer överens om i den 

grupperingen, så förhåller de sig till det men gör också som de själva vill utifrån 

sin erfarenhet.  
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Kunskapsbas och innehåll – en sammanfattning 

Utgångspunkterna för lärarnas innehåll som det kommer till uttryck i deras 

beskrivningar, kan summeras i fem centrala aspekter kunskap om styrdokument, 

ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper, kunskap om elever och deras 

karakteristika samt kunskap om undervisningens kontext.  Det begrepp som 

återkommer hos lärarna i studien är erfarenhet och det är tydligt att deras 

kunskapsbas påverkas av deras erfarenhet. Kursplanens skrivningar finns med 

när alla lärare i studien planerar sina samhällskunskapskurser. Skrivningarna 

tolkas dock utifrån lärarnas erfarenheter kring vad kursen bör innehålla, här 

möts med andra ord kunskap om styrdokument, ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska 

kunskaper och så vidare. Studien visar att det är en balansakt som lärarna utför 

mellan kursplanen och sin egen uppfattning om väsentligt innehåll, vilket också 

är intressant ur ett frontlinjebyråkratiskt perspektiv då friutrymmet påverkas av 

kontextuella faktorer. Detta återkommer jag till framför allt i slutsatserna. 

 

När läraren själv står i centrum för vilket innehåll som blir centralt, så handlar 

det till stor del om vilken syn på ämnet läraren har och vilket innehåll man 

anser vara ”nödvändigt” för att nå de mål som satts upp med kursen; det som 

kan förstås som ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper. På så sätt blir 

erfarenhet en viktig del även här, då lärarna många gånger baserar valet av 

nödvändigt innehåll på sina erfarenheter i yrket. Betydelsen av erfarenhet 

kopplat till elever, syns genom till exempel lärarnas förförståelse för olika 

klasser – kunskaper om elever och deras karakteristika och ämnesdidaktiska kunskaper 

vilket innebär att de kan välja att presentera ett visst innehåll för en viss klass. 

Skillnad görs till exempel mellan klasser som går yrkesförberedande eller 

studieförberedande program. Men det kan också gälla erfarenhet kring vad 

elever brukar uppskatta för innehåll.  

 

Kopplat till innehåll handlar kunskaper om undervisningens kontext framför allt om 

tid, ekonomi och kollegor. Kursinnehåll får förändras efter minskad timtid i 

kurserna, eller lärarnas allt mer upptagna tid som påverkar vilket innehåll de 

orkar ge kurserna. Kollegors diskussioner i ämneslag, arbetsrum eller andra 

konstellationer kan också påverka den egna uppfattningen om ämnet och dess 

innehåll. 

 

Avslutningsvis är det tydligt att det finns ett övergripande innehåll som är 

återkommande i alla deltagande lärares samhällskunskapskurs som till exempel 

Statskunskap, Ekonomi och Internationella relationer. Det övergripande innehållet 
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motiveras framför allt utifrån kunskap om styrdokument och ämnesteoretisk och 

ämnesdidaktisk kunskap medan kunskap om elever och deras karakteristika samt 

kunskap om undervisningens kontext påverkar det mer dagliga innehållet. 

 

 

Lärarnas centrala metoder  

Lärarna i studien har beskrivit vilka metoder kopplat till innehåll de använder i 

sin undervisning. Det handlar både om hur de vill förmedla innehållet till 

eleverna men också vilka metoder de använder för att eleverna skall nå de mål 

som lärarna har med kursen. Två metoder framstår som centrala i en A-kurs i 

samhällskunskap och de kategoriseras här som Berättande och Diskussioner. Åtta 

av tio lärare lyfter fram berättandet eller föreläsningsformen som en viktig 

utgångspunkt för sin undervisning. Flera av lärarna uttrycker också att det är 

deras uppgift att berätta eller tydliggöra för eleverna det innehåll som ligger till 

grund för undervisningen. Att föreläsa ses av många som en del i deras 

yrkesutövande, lärare C06 uttrycker det som ”alltså jag är utbildad för det här, 

det här är min specialitet […] det är mitt ansvar, jag måste ge dem verktygen.” 

Lärarna ställer också berättandet och diskussionerna mot att eleverna skall gå ut 

och söka sin egen kunskap. Genom att lärarna driver lektionerna genom 

berättandet och genom att leda diskussioner i klassrummet så framhåller de att 

de också ansvarar för att driva undervisningen framåt, detta kan exemplifieras 

av lärare B02 beskrivning av sin undervisning: 

 

I klassrummet har jag väldigt mycket att jag pratar och leder så det gör jag, 

diskussioner, frågor, frågeställningar, gärna provocerande så att det blir lite liv 

brukar jag ha. Visst är det mycket jag som håller taktpinnen, det är för att jag 

tycker det är så jävla roligt. Nä, men jag tycker det är skojigt och på något sätt 

inbillar jag mig att jag kan fånga deras uppmärksamhet och deras intresse så 

tror jag att det är bättre att jag driver det framåt än att de själva gör det […] 

Det är väldigt mycket lärarlett från min sida helt klart. B02 

 

Det är också berättandet som är en av skillnaderna mellan en A-kurs jämfört 

med B- och C-kurs i samhällskunskap där berättandet, enligt lärarna, avtar 

något och större ansvar läggs på eleverna för att tillgodogöra sig det material 

som skall bearbetas. De två lärare som inte specifikt beskriver berättandet som 

centralt, talar ändå om muntliga genomgångar som måste göras framför allt när 

elevernas grundkunskap om det innehåll som ska bearbetas är lågt.  
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Alla lärare påvisar vikten av diskussioner i klassrummet, såväl i styrd debattform 

där eleverna har förberett sig innan eller som i mer fri form där diskussionen 

uppkommer av något läraren har berättat, en film som ska analyseras, en nyhet 

eller en frågeställning som lyfts fram i klassrummet. I diskussionerna skall 

eleverna visa på den kunskap de har utvecklat under kursen, de bör också visa 

”att de kan se saker utifrån olika perspektiv” som lärare A07 uttrycker det. 

Några av lärarna lyfter fram att de använder sig av provokationer i klassrummet 

kopplat till intresseväckande frågeställningar, i syfte att få igång diskussioner. 

Lärare A06 beskriver det som att ”då går det igång, då blir det arga, då är de på 

helspänn och de är koncentrerade och då kommer de ihåg det om man får 

känslor.” Samma lärare berättar dock att provokationerna nu har minskat då 

elever har uttryck att de är ”trötta på att alltid vara förbannade på 

samhällskunskapen”.  

  

Det blir tydligt att berättandet många gånger får fungera som introduktion till 

lektionspassen i samhällskunskap. Det är också ett verktyg för lärarna att vara 

säkra på vilket underlag eleverna har fått med sig inför det de ska arbeta vidare 

med. Diskussionen fungerar mer ofta som ett sätt att knyta ihop en lektion eller 

ett område. Lärare C04 och C05 tydliggör den typ av lektionsföljd som många 

av de andra lärarna också uttryckt: 

 

Jag är mer berättande på en A-kurs än en C-kurs. Man kan säga att jag är 

mycket, mycket mer berättande när jag har en A-kurs. Jag själv introducerar 

någonting i fem, tio minuter och sedan får de en uppgift, någonting de ska 

prata om eller läsa en text och diskutera […] Sedan så vill jag gärna samla upp 

på tavlan och säga att det här är facit, det här är det rätta eller kolla vad 

gruppen tillsammans har kommit fram till så att man kan diskutera för- och 

nackdelar. C04 

 

Jag har en trestegsraket som är väldigt vanlig, där man kan ha en uppgift som 

bygger på en antingen första ett kort individuellt bemötande av antingen en 

text eller en frågeställning och kanske bara ett par minuter och sedan är det 

då gruppdiskussion där jag går runt och försöker fånga de flesta grupper och 

sedan då klassrumsdiskussion och man försöker då se till så att alla parter ska 

få någonting nytt, det är grundmålet. C05 

 

Att ta utgångspunkt i någon form av Text för arbetet på en lektion eller som 

introduktion för ett arbetsområde, visar sig också vara ett vanligt 

tillvägagångssätt för lärarna. Det kan vara lärobok, artiklar eller till exempel 

kompendium som lärarna själva har skapat. Läroboken är dock inte ett 

självklart redskap i undervisningen i samhällskunskap, snarare att den finns till 
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hands om den behövs. Lärare B02 beskriver den som ”själva ryggraden i 

undervisningen, någonting som man lutar sig mot.”. Att använda sig av artiklar 

är annars den vanligaste textformen hos lärarna i studien, eleverna får läsa en 

eller flera artiklar som anknyter till det område som undervisningen kretsar 

kring eller som berör en dagsaktuell händelse. Artikeln kan användas i ett 

informativt syfte, som underlag för diskussion eller för att granskas av eleverna.  

 

Under perspektivet innehåll lyfts Dagsaktuella frågor fram som en viktig del i 

lärarnas samhällskunskapskurser. Med utgångspunkt i detta kan man också se 

att användandet av det Omgivande samhället fungerar som en väsentlig metod för 

de deltagande lärarna. Det kan handla om studiebesök såväl lokala som 

nationella, till exempel lyfts besök hos riksdagen och kommuner fram. Det görs 

även besök i domstolar, fängelser och hos myndigheter. Museibesök och 

stadsvandringar kan också få en roll i undervisningen. En lärare lyfter fram 

samarbetet med närliggande universitet, där gästföreläsare bjuds in till skolan 

och samhällskunskapskurserna. Flera lärare uppmuntrar också sina elever att 

använda omgivningen i deras samhällskunskapsarbeten genom till exempel att 

intervjua personer med anknytning till det arbete som bedrivs på lektionerna. 

Lärare A05 beskriver i linje med övriga lärare hur det omgivande samhället kan 

användas i undervisningen, ”Jag kör ett avsnitt när vi går till tingsrätten och 

kriminalitet och så avslutar jag med att det är val i höst, så hela april och maj 

handlar om politik, åker till Stockholm, riksdagen och det vanliga.”  

 

Samhället kommer också in i klassrummet med hjälp av tillgänglig teknik. De 

lärare som har möjlighet använder till exempel Internet i klassrummet där de 

direkt kan plocka fram en nyhet eller en händelse och diskutera denna. Lärare 

B03 uttrycker fördelen med att ha projektor i klassrummet och nättillgång, ”Vi 

kollar PlayRapport eller så och ser vad som har hänt och det är bara sekunders 

inslag på varje ställe och så kan man prata om det.”  

 

Att arbeta med vad lärare i studien benämner som Vetenskaplig metod är ett annat 

tydligt drag i samhällskunskapsundervisningen. Sju lärare lyfter fram detta som 

viktigt i deras undervisning. Övriga lärare har det också som inslag i deras 

samhällskunskapsundervisning men inte lika tydligt som dessa sju. 

Resonemanget kring detta kan även sorteras in under ”innehåll”, men då de 

lärare som lyfter fram denna aspekt av undervisningen tydligt kopplar det till 

det arbetssätt de använder väljer jag att skriva fram det under ”metod”. Redan 

när några av lärarna diskuterar vilket syfte de har med samhällskunskapskursen 
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går det att skönja att det vetenskapliga tänkandet blir synligt hos såväl de som 

beskriver Helhet som Verktyg. Här illustrerar citat från lärare B03 och A07 hur 

de lärare som arbetar med vetenskaplig metod kan arbeta: 

 

De får helt enkelt göra så att de får besvara sin egen fråga, de får hitta på sin 

egen fråga och bearbeta den ganska mycket, fundera över om den här frågan 

är bra eller dålig och sedan när de har fått den godkänd så får de inte ändra på 

den. Då ska de presentera ett material och en metod som de ska jobba med, 

så det är en enda fråga som de ska göra och det är mångas första försök att 

skriva en vetenskaplig uppsats och i en mycket enkel form […] Är det 

någonting som vi ska syssla med är det ju samhällsvetenskaplig metod, förstå 

att man kan inte bara dravla utan man måste ha belägg för det. B03 

 

Jag hade vetenskaplig metod, då fick de forska, forskningsprocess de fick 

undersöka ett land utifrån det här med demokrati och medborgarskap och så 

och då skrev jag direkt att det skulle innehålla syfte, frågeställning, metod och 

sådant där, de fick följa en mall. A07 

 

Till stor del handlar arbetet med Vetenskaplig metod om att introducera ett 

vetenskapligt arbetssätt och någon eller några samhällsvetenskapliga modeller 

och teorier. Ett vetenskapligt arbetssätt exemplifieras många gånger i form av 

ett inlämningsarbete i uppsatsform, där eleverna skall formulera ett syfte, en 

”forskningsfråga”, metodval, redovisa ett insamlat material och ha en 

avslutande diskussion. Flera lärare lyfter fram att de vill komma från det 

allmänna tyckandet hos eleverna och att de ska förstå att de ska kunna motivera 

sina åsikter och sina slutsatser. 

 

Att arbeta ämnesövergripande lyfter fyra lärare fram som en metod de använder. 

Två lärare arbetar ämnesövergripande med sig själva, det vill säga att de har 

samma elever i olika kurser till exempel samhällskunskap och religion, men 

också med sina kollegor i till exempel svenska, geografi och historia. Det är 

vanligast att det ämnesövergripande arbetet sker med ämnen som lärarna 

uppfattar som närliggande samhällskunskapen. Det är också av vikt att det finns 

en ”bärighet i idén” som lärare C06 uttrycker det. Eleverna måste förstå nyttan 

med samarbetet. 

 

En av lärarna har tidigare under sitt läraryrke arbetat mycket med Problembaserat 

lärande (PBL), där läraren och dennes kollegor arbetade tillsammans över 

ämnesgränserna för att skapa uppgifter till eleverna att lösa. Det 

ämnesövergripande arbetet är inte längre lika aktivt på denna lärares skola men 
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önskan om och tron på denna typ av metod är mycket stark hos läraren, som 

menar att det bottnar i en ”helhetssyn på eleven” (A05) som inte upplevs finnas 

idag. 

 

Några av lärarna i studien lyfter fram att de ibland försöker iscensätta sitt 

innehåll. Det kan handla om att lärarna till exempel ikläder sig roller som 

karaktäriserar den undervisning som pågår. Eller så iscensätts undervisningens 

innehåll genom rollspel och simuleringsspel. Iscensättningen kan exemplifieras 

utifrån lärare B03 och lärare D01:    

 

Man åskådliggör de tre stora ideologierna, alltså socialismen, liberalismen och 

konservatismen genom att vara personerna. Här har vi ”Karl konservativ” 

med vit skjorta och slips, man kan inte ha blå skjorta för det är alldeles för 

liberalt, men ”Karl konservativ” då kommer han in och pratar om hur det är 

och hur det borde vara med konservatismen och sedan har vi eller jag brukar 

börja med ”Lars liberal” där alla får komma när de vill, alla får ha 

mobiltelefonen på och det är liksom inga regler, eller så få som möjligt och 

sedan har vi ”Sven socialism” som kommer in och sjunger Internationalen och 

propagerar för det klasslösa samhället. B03  

 

Då gjorde vi ett simuleringsspel där de var lite en regering och de skulle ta 

massor av beslut och de var lite olika grupper och så här, ja de ville gärna vara 

duktiga på det och då ville de ha mycket av det och då kunde man ju leva på 

det ett tag där. Liksom hänvisa tillbaka till det ”Men kommer du ihåg? Det 

var inte så himla lätt när du satt i den där regeringen själv.” D01 

 

Tydligt kopplat till metod är lärarnas val av examinationer. När de beskriver hur 

de arbetar landar det till stor del i de examinationsuppgifter som används. 

Vilket också visar på hur de undersökta perspektiven är intimt förknippade med 

varandra. Examinationsuppgifter och bedömning kommer att diskuteras längre 

fram, men hur lärarna arbetar med ett innehåll tydliggörs när de beskriver 

examinationsuppgifter som inlämningsarbeten, debatter, seminarier och grupparbeten. 

Här får det innehåll som tidigare lyfts fram liv: 

 

När vi gör u-länder till exempel, då gör de först en faktainsamling om sitt u-

land med massor av olika saker och jämför också med Sverige, det är plötslig 

spädbarnsdöd, det är BNP per capita, det är massor av olika faktorer och så 

ska de då dra slutsatser av det då, vad innebär det att spädbarnsdödligheten är 

sexton procent eller vad det nu ligger på i många u-länder liksom tänka efter 

kring fakta […] Så då säger jag till eleverna att det viktiga är vad ni gör av det 

här och då ska de titta på problem och motivera de fyra-fem viktigaste 

problemen som detta u-landet har enligt de själva. B05 
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Jag har plockat ut reklam som har varit föremål för etisk granskning och så 

plockar jag ut det och så får eleverna själva skapa sig, tala om då vad man 

anser då vara könsdiskriminering och vad man anser är sexistiskt och så får 

de själva sitta och vara jury eller döma och diskutera och det är ju ganska 

intressant för de friar ju och fäller hej vilt och det är inte alls säkert att den 

bild de fäller, blir fälld egentligen och då kan man diskutera det. C06 

 

 

I lärarnas beskrivningar av examinationer finner man exempel på hur lärarna 

kan låta elever arbeta med till exempel Sociala frågor, Massmedia, Ekonomi, Miljö & 

fattigdom. Återigen blir också Diskussionens roll tydlig då elever förväntas muntligt 

behandla det innehåll som står i fokus, både i grupp och tillsammans med 

undervisande lärare.   

 

Sammanfattning 

Metoderna i Samhällskunskapens A-kurs kan, utifrån lärarna i denna studie, 

beskrivas med hjälp av begreppen; Berättandet, Diskussioner, Text, Omgivande 

samhället, Vetenskaplig metod, Ämnesövergripande och Iscensättande. Den undervisning 

som synliggörs i lärarnas beskrivningar är en undervisning som till stor del är 

lärarledd. Lärarledd på det sätt att lärarna vill ansvara för att driva 

undervisningen framåt, vilket görs genom att de berättar mycket av det innehåll 

som ingår i kursen och leder diskussioner i klassrummet. Ett av motiven till 

detta är att det är en A-kurs och att det är mycket som ska hinnas med. 

Eleverna upplevs heller inte lika självständiga i A-kursen som i B- och C-kurs, 

framför allt inte om A-kursen ligger i årskurs ett. En mycket större 

självständighet förväntas av eleverna på efterkommande kurser. 

 

En viss grad av självständighet finns dock även på A-kursen då det är vanligt att 

elever efter en lärarledd introduktion får någon form av uppgift att lösa, 

antingen under lektionstid, eller en uppgift som sträcker sig över ett visst antal 

lektioner. En ”typlektion” beskrivs av flertalet lärare i form av lärarledd 

inledning i form av berättelse (föreläsning/genomgång), självständigt arbete ofta i 

möte med någon typ av text, lärarledd uppsamling med diskussion.  

 

När metodkategorierna sammanställs med studiens lärare i Tabell nr. 5 nedan, så 

är det möjligt att se att lärarna är relativt likartade i de metoder som de ger 

uttryck för att använda i sin undervisning i Samhällskunskapens A-kurs.  
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Tabell 5. Sammanställning av de metoder lärarna väljer att lyfta fram när de beskriver sina A-

kurser i samhällskunskap på gymnasiet. 

 C04 C06 B02 A06 A07 A05 B03 C05 B05 D01 

Berättande (inkluderar 

föreläsningar & genomgångar) 
X X X X X X X X X X 

Diskussioner (inkluderar 

debatter & seminarier) 
X X X X X X X X X X 

Text (inkluderar artiklar, 

kompendium & läromedel) 
X X X X X X X X X X 

Omgivande samhälle X X X X X X X X X X 
Vetenskaplig metod  X X X X  X  X X 
Tekniska lösningar137 X X X X X X X X X X 
Ämnesövergripande X X    X    X 
Iscensättning X      X X  X 

 

 

Att samstämmigheten är så pass stor när det gäller de beskrivna metoderna, kan 

möjligtvis förstås utifrån att det är A-kursen som står i fokus. Lärarna ger 

uttryck för att i B- och C-kurs finns det ett större friutrymme kopplat till 

kurserna och eleverna kan ges mer självständighet, vilket kan vara en indikation 

på att samstämmigheten gällande metoderna skulle få ett annat utfall i dessa 

kurser.  

 

När frihetskategorierna kombineras med metodkategorierna vilket synliggörs i 

Tabell nr. 6, är det möjligt att se att variation inom kategorierna på ett sätt som 

gör det svårt att säga att uppfattningen om friutrymme kopplat till 

styrdokumenten skulle påverka metodval.   Oavsett hur lärarna uppfattar 

styrdokumenten så är berättande, diskussion, text, det omgivande samhället och 

tekniska lösningar centralt. När det skiljer sig mellan lärarnas beskrivna metodval 

så gör det det inom varje frihetskategori, vilket indikerar att just uppfattningen 

om styrdokumenten inte påverkar metodval 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
137

 Tekniska lösningar används av alla sett till att alla lärare i någon form låter elever använda 
datorer och Internet för att lösa uppgifter inom ramen för undervisningen. Här ingår också filmvisning 
som sker i undervisningen för att väcka diskussion eller tydliggöra ett visst innehåll. Det är dock bara 
lärare B03 som tydliggör användningen av Internet och projektor i klassrummet. 
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Tabell 6. Sammanställning av frihetskategorierna och metodkategorierna 

 Styrdokumenten är bra Styrdokumenten sekundärt, 

erfarenhet mer centralt 

Styrdokumenten är 

otydliga & svåra 

Berättande (inkluderar 

föreläsningar & 

genomgångar) 

A05, B02, A07, C05, C06, 

D01 

A06, B03 C04, B05 

Diskussioner 

(inkluderar debatter & 

seminarier) 

A05, B02, A07, C05, C06, 

D01 
A06, B03 C04, B05 

Text (inkluderar 

artiklar, kompendium 

& läromedel) 

A05, B02, A07, C05, C06, 

D01 
A06, B03 C04, B05 

Omgivande samhälle A05, B02, A07, C05, C06, 

D01 
A06, B03 C04, B05 

Vetenskaplig metod A07, B02, C06, D01 A06, B03 B05 

Tekniska lösningar A05, B02, A07, C05, C06, 

D01 
A06, B03 C04, B05 

Ämnesövergripande A05, C06, D01  C04 

Iscensättning C05, D01 B03 C04 

 

Kunskapsbas och metoder 

En central del i lärares transformation är, enligt Shulman, deras planer för vilka 

metoder som ska användas och hur man på bästa sätt kan presentera sitt 

undervisningsmaterial. När lärarna i studien diskuterar det innehåll de ger sina 

samhällskunskapskurser, framträder fem aspekter som centrala utgångspunkter 

för deras val – kunskaper om styrdokument, ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska 

kunskaper, kunskap om eleverna och deras karakteristika samt kunskap om 

undervisningens kontext.  När lärarna redogör för utgångspunkterna för val av sina 

metoder så är ämnesdidaktiska kunskaper samt kunskap om eleverna och deras 

karakteristika fortsatt centrala utgångspunkter, så också kunskap om 

undervisningens kontext. Däremot så försvinner helt kunskaper om styrdokument 

från diskussionen. Istället tillkommer kunskaper om allmänna pedagogiska metoder 

när metoder står i centrum. 

 

Ämnesdidaktiska kunskaper 

I lärarnas beskrivningar av innehållet synliggörs deras ämnesdidaktiska kunskaper i 

samband med deras ämnesteoretiska kunskaper, när metoderna beskrivs så blir 

lärarnas ämnesdidaktiska kunskaper kanske än mer tydliga.  Fortfarande hänvisar 

lärarna i studien i hög grad till sin erfarenhet som lärare men här kopplat till 

varför de arbetar på det sätt de gör.  
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Lärare A06 väljer till exempel att arbeta mycket med teoretiska modeller.  

Läraren utgår från något konkret för att sedan föra in en modell eller olika 

perspektiv. Detta görs för att läraren uppfattar det som en bra metod för att få 

eleverna att ”intellektuellt växa”. Ett konkret exempel från lärare A06 är i 

arbetet med ideologier ”då kan man presentera ett problem och fråga ’hur 

skulle en konservativ se på det här, hur skulle en socialist se på det här?” I ett 

sådant citat blir lärarens ämnesdidaktiska resonemang synligt. Läraren har en idé 

om hur det är möjligt att arbeta med ett innehåll för att nå ett vidare mål som 

upplevs som centralt i samhällskunskap. 

 

Ett annat exempel kommer från lärare C06 som vill att eleverna skall utveckla 

kunskap om reklam och etik. Läraren väljer ut reklam som har varit föremål för 

etisk granskning och låter eleverna själva skapa sig en uppfattning om denna 

reklam, genom att de får fungera som granskningsnämnd. Utifrån det förs 

sedan en diskussion om vad eleverna ser som etiskt korrekt eller som oetiskt.  

 

Flera sådana ämnesdidaktiska val blir synliga i lärarnas resonemang. När de 

arbetar med sociala frågor så upplever majoriteten av lärare att det är ett bra 

arbetsområde för eleverna att arbeta mer självständigt med. När undervisningen 

berör Sveriges statsskick eller ekonomi så blir det till exempel fler inslag av 

lärarledda lektioner. Val som görs utifrån vad lärarna anser passar för det 

innehåll som står i fokus för undervisningen. 

 

Metoderna likväl som det dagliga innehållet påverkas av lärarnas dagsform, hur 

de upplever sin arbetssituation eller vad de tycker är roligt. Lärare B03 ger 

uttryck för att föreläsningsformen kan få ge vika för andra metoder, de dagar 

som läraren inte orkar eller hinner förbereda sig: ”man har ju funderat på det 

här med instuderingsfrågor, är det bra eller dåligt? Sätter det fel fokus eller 

tvingar man in elever att de ska hitta svar på just den frågan, men ibland är det 

för att orka med själv.” Resonemangen innebär att det är möjligt att metoder 

som uppfattas bra eller mindre bra kan få olika utrymme beroende på lärarens 

situation. Oavsett vad läraren tycker om till exempel instuderingsfrågor kan 

denna undervisningsform få utrymme för att de underlättar lärarens situation 

just då. Precis som vid val av innehåll så är det av vikt att förstå kunskapsbasen 

som kontextberoende. I en komplex verksamhet så är inte alltid 

förutsättningarna samma vilket kan påverka lärarnas val, i det här fallet val av 

metod. 
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För att summera så hänvisar alla lärare i studien i någon form sina metodval till 

sin erfarenhet och kunskap som lärare. Det finns också en medvetenhet hos 

flera lärare att personliga aspekter såsom lust och ork spelar in i valet av metod. 

Aspekter som lärarnas egen lust och ork kopplas flera gånger samman med 

faktorer som tid, pengar och klassernas storlek, men också vilka tekniska 

möjligheter lärarna har tillgång till. 

 

Kunskaper om elever och deras karakteristika 

Nio av tio lärare i studien lyfter fram att innehållet påverkas av den elevgrupp 

som lärarna har i undervisning. Åldersskillnad, program och elevernas egna 

önskemål är det som tydligast påverkar innehållet utifrån en elevaspekt. Deras 

kunskaper om elever och deras karakteristika är med andra ord betydelsefull för deras 

val. På samma sätt resonerar lärarna gällande val av metoder, tydligt blir dock 

att elever har större valmöjligheter gällande metoder än innehåll. Det kan 

illustreras med hjälp av informant C04 som har ett tydligt lärarperspektiv när 

innehållet skall bestämmas men låter eleverna ha större inflytande på metod:  

 

Jag gav förslag på vad vi skulle läsa, det kan jag känna ganska starkt att jag 

som lärare har en förkunskap om vad en kurs bör innehålla […] Vi pratade 

mer om hur hela arbetssättet, vilken metod vi skulle använda för de olika 

momenten och när det skulle vara prov, inlämning och muntliga 

redovisningar och så vidare, så det fick de vara med och besluta om. C04 

 

Det är dock tydligt att elevernas val i A-kursen till största del utgår från en 

presentation eller överblick som läraren har gjort. På så sätt har ändå läraren en 

viss inverkan på elevernas valmöjligheter. 

 

En majoritet av lärarna lyfter fram att åldersskillnad är en faktor som kan 

påverka deras undervisning, såväl innehåll som metod. När det gäller metod så 

handlar resonemanget till stor del om att elevernas mognad påverkar vilken 

form av metod som fungerar. Det kan till exempel handla om vilken typ av 

diskussioner som blir möjliga att föra i klassrummet, ”I årskurs tre så har vi 

alltid en debatt, i ettan är det svårt att göra det, de är lite för små, de har inte 

riktigt den här förmågan.” (B02) Lärare C06 förtydligar vad flera av lärarna 

anser att denna förmåga kan vara, ”eleverna är erfarna på ett annat sätt, de har 

större förmåga till abstrakt tänkande”. 
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Att lärarna anpassar sina kurser till den elevgrupp de har i undervisning är 

tydligt. Redan gällande innehåll var det möjligt att se att det dagliga innehållet 

skiftade utifrån den uppfattning lärarna har om sina olika klasser. Även i 

diskussionen kring metod så visar resonemanget att det finns skillnader i 

undervisningen, till exempel mellan studieförberedande- och yrkesförberedande 

program. Detta kan exemplifieras utifrån lärare C04 som menar att i 

undervisning på yrkesprogram så får eleverna mycket mer muntlig framställan 

än vad de studieförberedande klasserna får. Arbetet sker också i större 

utsträckning i klassrummet och arbetsuppgifterna sker under lektionstid: ”nu 

jobbar vi med det här, nu får ni lämna in det ni har gjort idag” (C04). På 

liknande sätt resonerar lärare B05, som beskriver hur man, i det som kallas 

yrkesklasser, på ett annat sätt försöker plocka ner kursen, ”jag försöker göra så 

enkelt som möjligt, minsta motståndets lag, vi ska igenom det här.” (B05) 

 

Lärarnas utsagor visar att det många gånger handlar om att förenkla kursen för 

vissa klasser, men också att hitta andra ingångar till att förmedla ett visst 

innehåll. Lärare A06 har en tydlig könsfördelning i sina klasser och denna lärare 

är också en av dem som tydligast lyfter fram klassrumskulturens betydelse för 

den undervisning som blir möjlig att genomföra. 

 

Klassen som det bara är tjejer, de är mycket mer samarbetsinriktade och 

mycket mer självgående, har en egen motor. Jag kan ge dem egna uppgifter så 

kan de gå ut i samhället, titta och undersöka på datorer och sådant där och 

där är det mindre av lärarledda lektioner. Fast det är på ett annorlunda sätt, 

jag handleder. Jag kombinerar mycket mer med flickorna för de vill själva 

vara med och bestämma, ”Då vill vi jobba i grupp, då vill vi jobba själva!” 

Killarna är bara så här oftast, ”Bestäm du!”. Jag har provat att de ska gå ut 

och söka sin egen kunskap framför allt på nätet och det funkar i princip 

aldrig. Det blir bara så dåligt resultat och därför blir det istället att jag själv 

skriver ut artiklar till dem. A06 

 

Återigen är det i mötet med eleverna som lärarnas modifiering av innehållet och 

metoderna blir som tydligast. Den uppfattning lärarna har om de elever de 

undervisar blir också styrande för de metoder de väljer att använda. Deras 

kunskaper om elever och deras karakteristika synliggörs när ämnet transformeras till 

undervisning. 
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Kunskaper om undervisningens kontext 

Som tidigare påpekats så blir det påtagligt att kunskaper om undervisningens kontext, 

i denna studie, handlar om den mer vardagliga kontexten som påverkar 

respektive lärare, då det är en så pass praktiknära studie. 

 

Minskad undervisningstid i kurserna är ett sätt för skolans huvudmän att spara 

pengar, vilket några lärare upplevde påverkade såväl det innehåll och de 

metoder de har möjlighet att ge sina A-kurser i samhällskunskap.  Större klasser 

till följd av ekonomiska indragningar, upplever alla lärare i studien, påverkar de 

metoder de önskar använda. Lärare A07 och A05 tydliggör hur ekonomin har 

påverkat deras möjlighet att använda de metoder för sin undervisning som de 

önskar: 

 

Jag börjar alltid med, alltså förr innan ekonomin satte käppar i hjulet, nu är 

det för många elever i varje klass, då fick de skriva små egna undersökningar 

om vad kunskap är [...] Då fick de i uppgift att välstrukturerat intervjua en 

gammal person, så gammal som möjligt och en medelålders helst inte släkt. 

Då skulle de fråga om vad de anser att kunskap är för någonting, hur det såg 

ut i skolan på deras tid, hur de hade gått i skolan och vad de vet om 

gymnasiet idag [...] Men det har jag skippat nu för jag hinner inte. De kan väl 

göra det på X antal timmar men jag hinner inte gå igenom det med 

tillfredsställande rättning eller inom citationstecken bedöma det då, å så går 

det tid. Så ekonomin spelar stor roll. A07 

 

Det som är trist med skolan och läraren det är ju det att lärarfolket är en 

samling individer, individualister. Jag har älskat perioder i mitt yrkesliv där vi 

har jobbat i lärarlag och team och verkligen planerat, vi har suttit på kvällar 

och det var ju grejen. Det här att gå in och ha sin enskilda lektion, värdelöst, 

värdelöst, värdelöst då fungerar ju inte helhetstänkandet, det är ju trist [...] 

Den här kommunen som skolkommun är ju jävligt snåla vet du, de har stora 

klasser 34 elever och mer och mer elever. Vi har ju lite småprojekt så här med 

lite olika ämnen och det visar sig hos eleverna att det är det de kommer ihåg. 

A05 

 

Lärarnas ork och dagsform kopplas, som tidigare uppmärksammats, många 

gånger samman med kontextuella faktorer så som undervisningstimmar, övriga 

uppgifter, elevantal, ekonomi. På så sätt påverkar utomstående faktorer lärarnas 

arbetssituation som i sin tur kan påverka de metoder lärarna väljer eller har 

möjlighet att använda i sin undervisning. Lärare D01 uttrycker hur, till exempel 

användandet av loggbok, som denne anser vara en god metod för att få 

eleverna att reflektera över sin egen kunskapsutveckling, kan väljas bort om 
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lärarens egen arbetssituation är för krävande. Då det tar mycket tid för läraren 

att följa med, läsa och kommentera elevernas loggböcker. 

 

De lärare som har tekniska hjälpmedel tillgängliga i sitt klassrum lyfter fram det 

som en viktig faktor kopplat till deras metodval. På samma sätt påtalar de lärare 

som inte har dessa möjligheter att de påverkar vilka metoder de har möjlighet 

att använda, vilket kan exemplifieras genom lärare C05 som säger: ”Funkar 

videoapparaten, finns den i klassrummet, måste jag hämta overhead som bara 

finns i tre klassrum?”. I ett ämne som samhällskunskap, där alla lärarna i studien 

har uppgett att det omgivande samhället och tekniska lösningar är viktiga 

metoder för undervisning, så blir det påtagligt att så verksamhetsnära inslag 

som fungerande teknik blir viktigt.  

 

Kunskaper om allmänna pedagogiska metoder 

I diskussionerna kring lärarnas metod försvinner, jämfört med lärares 

redogörelse för valt innehåll, hänvisningarna till kursplanen helt, men fram 

träder istället generella pedagogiska arbetsformer samt teorier kring elevers 

lärande, som lärarna i studien på olika sätt anammat.  

 

I denna studie är Berättandet en central metod hos alla lärare. Syftet med denna 

metod handlar många gånger om ett sätt att ”ge” eleverna kunskap om något. 

Lärarna kan genom att berätta/föreläsa/hålla genomgångar säkerställa att 

eleverna fått ta del av en den information som lärarna tycker är central för 

kursen. Uttryck som ”alltså jag är utbildad för det här, det här är min 

specialitet” (C06) och ”jag gillar att ge dem en grund och det går ju fort om jag 

gör det också, eller då vet jag vad de har fått” (B05) kännetecknar denna syn på 

metoden Berättande. Utifrån detta har lärarna i sin transformation sett berättandet 

som ett av de bättre sätten för att presentera sitt undervisningsmaterial.   Jag 

väljer att diskutera det som en kunskap om allmänna pedagogiska metod, då metoden 

till största del lyfts fram som en generell metod för undervisningen, framför allt 

i en A-kurs.  

 

Lärare A05 är, som tidigare berörts, mycket inspirerad av Problembaserat lärande 

(PBL), där denna lärares utgångspunkt är att eleverna skall få utgå från 

problem/frågeställningar som sedan skall lösas i grupp och gärna 

ämnesövergripande. GRowth är ett projekt som fokuserar på att elever skall få 

möjlighet att utveckla ett entreprenöriellt lärande. Projektet bygger precis som 
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PBL på ett ämnesövergripande tankesätt. En (C04) av studiens lärare har blivit 

inspirerad av detta projekt vilket kommer påverka dennes arbetsformer i 

framtiden. 

 

Lärare A05 relaterar även till pedagogen och kunskapsteoretikern Piaget när 

samhällskunskapsundervisningen diskuteras, i relation till hur det är möjligt att 

få elever att utveckla analytisk förmåga. Läraren knyter an till Piagets syn på 

kognitiv utveckling och kopplar det till sina egna möjligheter att få elever att 

utveckla denna typ av förmåga. Det sociokulturella perspektivet lyfts fram av 

lärare C05 som relaterar detta perspektiv till sitt val att diskutera uppgifter i 

olika gruppkonstellationer. Där de olika mindre elevgrupperna förstås som olika 

kontexter där uppgifterna diskuteras på olika sätt. När detta lyfts till helklass 

kan eleverna och även läraren få syn på hur ett problem eller en fråga kan 

förstås från olika håll.  

 

Kunskapsbas och metoder – en sammanfattning 

Utgångspunkterna för lärarnas metoder, som kommer till uttryck i deras 

beskrivningar, kan summeras i fyra centrala aspekter med utgångspunkt i 

kunskapsbasen; ämnesdidaktisk kunskap, kunskap om elever och deras karakteristika, 

kunskap om undervisningens kontext samt kunskaper om allmänna pedagogiska metoder. 

Till skillnad från lärarnas beskrivning av sitt innehåll så försvinner hänvisningar 

som kan kopplas med ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper.  

 

Kunskap om elever och deras karakteristika framstår återigen som central för vilka 

metoder som blir framträdande. Årskurs, elevernas ålder och typ av program är 

de vanligaste aspekterna som framkommer i lärarnas beskrivningar av vad som 

kan påverka val av metod. I linje med detta blir också lärarnas ämnesdidaktiska 

förståelse tydlig i beskrivningarna av metoder. Dels anpassar de sina metoder 

efter sina uppfattningar om elever och elevgrupp, dels låter de ett visst innehåll 

förmedlas genom någon typ av metod som de anser kanske inte passar lika bra 

till ett annat innehåll. 

 

Berättande, diskussioner och användningen av text är centrala metoder för alla 

lärare i studien. I vilken form eleverna får möta dessa metoder beror till stor del 

på den kontext de befinner sig i, som till exempel klassammansättning (t.ex. 

genus och ålder), program samt stor eller liten klass.   
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Examinationer, bedömning och betyg  

 

Examinationer och Bedömning 

När lärarna i studien resonerar kring sina examinationer, beskriver de 

examinationer som planeras i förväg, tidsbestäms och oftast berör det område 

som senast behandlats i kursen. Många gånger sker besluten kring vilken eller 

vilka examinationer som skall användas i samråd med den elevgrupp lärarna har 

i kursen. Majoriteten av lärarna påtalar att variation mellan examinationsformer 

är viktig då elever har olika förmågor när det gäller att visa sin 

kunskapsutveckling, vilket kommer till uttryck i termer av ”Det ska vara 

varierat”, ”Det ska passa alla elever”, ”Jag vill ha olika utvärderingar på allt”, 

”Det måste bli en variation så att alla får något i alla fall”. 

 

De lärare (B02, C05) som inte lyfter fram variation, motsätter sig inte variation 

av examinationer. De menar istället att strukturen på kursen och yttre 

förhållanden påverkar möjligheterna till variation och därför examineras 

eleverna i deras kurser framför allt genom skriftliga prov. På samma sätt menar 

lärare C04, som gärna varierar sina examinationer, att för stora klasser leder till 

sämre möjligheter för variation: ”har man 33 elever som jag har i en klass där 

har jag inte en susning om någon av dem egentligen och då blir det mer prov 

och inlämningar.” 

 

Bedömning är tydligt kopplad till lärarnas examinationer och det är vid 

återlämnandet och uppföljningen av examinationer som bedömningen blir som 

mest tydlig. När lärarna talar om sina examinationer och exemplifierar sina 

bedömningskommentarer synliggörs vad de efterfrågar för förmågor hos 

eleverna i sina kurser. Däremot är det inte enbart examinationerna som bedöms 

under samhällskunskapskursen, fem av studiens lärare lyfter även fram vikten 

av Lektionsaktivitet och att elevernas insats under lektionstid också bedöms. 

Denna bedömning kommuniceras inte till varje enskild elev efter varje lektion 

utan delges oftast när lärare och elev samtalar inför betygssättning. Graden av 

lektionsaktivitet kan dock spela roll för vilka krav som ställs på eleven i andra 

examinationer, vilket nedanstående redogörelser visar på. 
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Prov och inlämningsarbeten viktiga examinationsformer 

I de deltagande lärarnas A-kurser i samhällskunskap är Prov en viktig och vanlig 

examinationsform. Åtta av tio lärare lyfter fram prov som den mest centrala 

examinationsformen och många av dem kopplar det samman med att det är just 

en A-kurs, där de upplever att det är mycket kunskap som eleverna behöver 

visa att de utvecklat.  

 

De provformer som tydliggörs är det som lärarna kallar traditionellt skriftliga 

prov, hemprov, öppenbok-prov, slutprov och omprov. Den mest 

återkommande provformen är de skriftliga proven som sker i klassrummet, 

vilket då ses av lärarna som ”traditionellt skriftligt prov”. Kopplat till innehåll så 

är de områden som examineras med denna typ av prov ofta de som ingår i 

kategorin Statskunskap och Ekonomi, framför allt det som rör Sveriges statsskick 

och det som behandlas som samhällsekonomi, vilket tydliggörs av lärare B03: 

 

Till exempel statsvetenskap skall bedömas enskilt, det ska inte vara 

grupparbete. Det ska vara enskilt och skriftligt och allt det där, sedan hur det 

provet ser ut är upp till var och en. Jag menar provet på ideologierna är ett 

öppet bokprov där de får ha med sig allting utom teknik och även 

samhällsekonomi, det ska också tenteras enskilt så att säga. B03 

 

Flera av lärarna beskriver sina prov och två varianter av prov utkristalliserar sig, 

dels provet som innehåller i princip tre frågor som täcker in de tre betygstegen 

godkänt, väl godkänt och mycket väl godkänt, två lärare beskriver denna variant. 

Dels den formen av prov som är betydligt vanligare och som istället innehåller 

tre steg. Det första steget är någon form av ”faktafrågor”. Det kan vara 

ordförståelse som ”Vad är proposition?”, namnfrågor som ”Vad heter vår 

statsminister?” eller ”Vilken institution stiftar Sveriges lagar?”.138 Många gånger 

bedöms denna typ av frågor med poäng. Andra och tredje steget i denna form 

av prov är av bredare karaktär och frågorna där efterfrågar mer reflektion från 

eleverna och syftar ofta till att kunna bedöma om eleven nått de högre 

betygsstegen. Några av lärarna har poäng även på dessa frågor medan några 

andra väljer att benämna frågorna som ”VG-fråga” eller ”MVG-fråga”. Båda 

varianterna av prov verkar ändå ha samma syfte, det vill säga att täcka in de 

kvalitéer som lärarna uppfattar efterfrågas i de tre betygsstegen i 

Samhällskunskap A. Lärare B02:s provbeskrivning tydliggöra den typ av prov 

som är vanligast hos lärarna i denna studie: 

 

                                                 
138

 Exemplen är hämtade från lärarnas beskrivningar 
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”Jag gör så att jag skriver alla frågor på ett papper och delar in frågorna i 

godkänt-, väl godkänt- och mycket väl godkänt-karaktärsfrågor, då har jag 

utgått från betygskriterierna […] Det är ju svårt att göra ett vanligt prov med 

10-12 frågor med lite uppvärmningsfrågor och sedan lite svårare för att sedan 

bli typ MVG på slutet. Så då började jag fundera på att använda 

betygskriterierna och börja gruppera frågorna i svårighetsgrad istället och det 

gjorde jag […] Då satte jag upp 15 godkänt-frågor, säg 8 väl godkänt-frågor och 

en mycket väl godkänt-fråga och den är ju stor och övergripande förstås. Då ska 

de klara tio stycken minst som är av faktakaraktär till exempel ’Vad heter 

Sveriges statsminister?’, ’Vilka är våra grundlagar?’, ’Vilka partier sitter i 

svenska regeringen?’ […] Väl godkänt är mer att redogöra för ’Redogör för 

våra grundlagar, hur kan de ändras och vilken grundlag anser du vara 

viktigast?’ Mycket väl godkänt är större, man kan naturligtvis koppla tillbaka lite 

till väl godkänt-frågorna och man kan sätta något ’motivera’, eller istället för att 

rabbla alla regeringens uppgifter så blir frågan ’Varför anser du att det här är 

den viktigaste, ta reda på vart makten ligger, i riksdagen, utskotten eller hos 

regeringen, vilka av de här tre har den största makten, motivera varför!’ lite 

mer av den karaktären.” B02 

 

Det är intressant att se hur provkonstruktionen beskrivs på så likartade sätt hos 

lärarna i studien. När lärarna exemplifierar sin provbeskrivning med ett innehåll 

är det till största del exempel hämtat från området Statskunskap vilket är 

symptomatiskt då det är det område som framför allt examinerades genom 

prov. I lärarnas beskrivningar tydliggörs också begrepp som kopplas till de olika 

betygsnivåerna på proven; det som benämns som ”faktafrågor” kopplas till en 

godkänt-nivå medan frågor som kräver svar som är resonerande, jämförande 

och/eller motiverade kopplas till en väl godkänt- och mycket väl godkänt-nivå. Hur 

poäng och betygsomdömen vägs samman och bildar ett slutomdöme på provet 

ser olika ut hos lärarna i studien. Det kan vara allt från procent av poäng till att 

bedöma hur eleverna har hanterat de ”långsvarsfrågor” som är aktuella för att 

kunna nå de högre betygen på provet. Till eleverna kan bedömningen förmedlas 

genom antingen poängsummering och betyg (till exempel 25 av 50 poäng, ger 

betyget godkänt då det är femtio procent av poängantalet), bara ett betyg eller 

kommentarer kring vad elevens provsvar visar i förhållande till vilka kunskaper 

som eleven skall utveckla. Två lärare använder sig av poäng och bedömer 

proven utifrån det summativt.  Denna summativa bedömning problematisera av 

en av dessa lärare: 

 

Provet bedöms summativt och då blir, för det kan vara en elev som faktiskt 

har fått väldigt bra på de här resonemangsfrågorna som sedan bara får ett väl 

godkänt (på provet, förf. anm.) i alla fall för att faktaunderlaget inte håller. C04 
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Flera lärare diskuterar den typ av prov som benämns som omprov. Omprov 

används framför allt om en elev har missat att skriva ett prov helt och hållet, till 

exempel beroende på sjukdom, men också om eleven har fått ett icke godkänt 

omdöme på ett prov. Synen på omprov varierar såväl mellan de skolor som 

finns representerade i studien samt mellan lärarna. Vissa skolor har fasta 

omprovstillfällen, gemensamma för skolan, dit elever får anmäla sig oavsett 

ämne. Andra skolor har överlåtit valet av att genomföra omprov till respektive 

lärare. Någon skola har beslutat att elever skall ha möjlighet till omprov men att 

det då skall lösas av berörda lärare. I denna studie är det tydligt att de lärare som 

till stor del använder prov som examinationsform och där varje prov är viktigt 

för den slutliga betygsättningen, också är de lärare som tycker omproven har en 

viktig funktion. På samma sätt blir det tydligt att omproven används till större 

del när det gäller områden som Statskunskap då det innefattar sådan kunskap 

som lärarna anser eleven måste ha med sig när betyg ska sättas. Lärare C06 

menar att ”om de missar statsskickat, där det står klart och tydligt att man ska 

ha godkända kunskaper på det området […] då har vi uppsamlingsheat här som 

eleven får gå på.” 

 

De lärare som väljer att avstå från omprov tydliggör att de ger elever möjlighet 

att visa att de utvecklat den kunskap som efterfrågas i andra examinationer, att 

det på så sätt finns en inbyggd progression i examinationerna. Oavsett hur 

lärarna uppfattar omproven så är det tydligt att de lärare som har fått krav från 

skolledning att helt administrera omprovsproceduren själva, upplever det som 

besvärligt. Det ska till exempel hittas tider som fungerar, lediga salar och man 

ska kunna finnas tillgänglig som provvakt. Här kan man också se resonemang 

där lärare menar att eleven ändå har möjlighet till godkänt utan att ha gjort alla 

prov och för att slippa flera omprov så ser man hellre att det sker en större 

prövning i slutet på kursen. Arbetet med omprov uttrycks bland annat av lärare 

B05: 

 

När administrationen blir för stor för administrationen så bollar de över det 

på oss lärare och så ska vi lösa det […] Rektorerna tycker att vi ska ha 

eleverna skrivandes sittandes inne i klassrummen under tiden lektionen pågår 

vilket är ganska värdelöst, sedan är det svårt också att hitta tider när eleverna 

kan komma och skriva, det är svårt att hitta utrymme […] Jag lägger mycket 

ansvar på eleven själv just nu för att jag känner att jag inte kan jaga dem, jag 

har inga tillfällen att skriva på heller. Sedan tänker jag så här, har de varit 

borta något moment så kan jag väl tänka mig att det blir ett godkänt eller så i 

alla fall. B05 
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Utöver Prov är den vanligaste examinationsformen, hos lärare i denna studie, 

någon form av Inlämningsarbete. Alla lärare lyfter fram även denna typ av 

examinationer. Dessa är dock till antalet inte lika många under en kurs som 

proven. Till största del är dessa inlämningsarbeten enskilda och det kan vara allt 

från loggbok till någon form av strukturerad uppsats. Loggboken (vilket enbart 

lärare D01 nämnt) följer med under ett arbetsområdets gång och kommenteras 

under vägen. Den strukturerade uppsatsen har tydliga metodkrav och 

kommenteras vanligast efter inlämning, i vissa fall kompletteras kommentarerna 

med ett betyg på uppsatsen. Lärare B03 exemplifierar hur dessa kommentarer 

kan se ut:  

 

Just när det gäller enskilda uppsatser så tar jag dem en och en och så 

använder jag de olika delarna och bedömer dem och jag skriver väldigt 

mycket, alldeles för mycket till en del […] Det kan stå: ”Du har inte förstått 

skillnaden mellan material och metod!”, ”Du har skrivit i fel tempus i material 

och metodbeskrivningen!” eller i utvärderingen eller slutdiskussionen eller 

vad vi nu ska kalla den delen ”har du babblat på men du har inte skrivit det 

du ska skriva, det vill säga hur gick det med själva arbetet och frågans 

utformning och material och metod?” Alltså tillrättavisande och det kan vara 

ganska elakt, det säger jag till dem för i skrivandets stund så eggar man upp 

sig och så där. Det betyder ju inte att jag vill vara oschysst mot dem snarare 

tvärtom och det accepterar de. B03  

 

Det finns två intressanta aspekter att uppmärksamma i ovanstående citat. Den 

första aspekten är kommentarerna i sig, som i det här fallet fokuserar på det 

som jag uppfattar vara den centrala metodförmågan och som kan kopplas till 

det lärarna kallar vetenskapligt arbetssätt. Nagelfar man citatet så finns det även 

kommentarer kring elevernas skriftspråk, vilket är den andra intressanta 

aspekten. I det här exemplet är det elevens felaktiga tempus som kommenteras. 

Citatet påvisar dock inte om elevens val av fel tempus påverkar 

slutbedömningen av själva uppsatsen eller om det mer är ett påpekande inför 

framtida skrivande. Lärare C04 uttrycker en tydligare koppling mellan det som 

bedöms som ett mycket väl godkänt-svar och hur eleverna uttrycker sig i skrift: 

 

En elev som gör en mycket väl godkänt-analys är medveten om att det faktiskt 

spelar roll hur man uttrycker sig. Jag försöker noga prata med eleverna om 

hur tydlig man kan vara med svenskan, hur språkligt utvecklad man är spelar 

jättestor roll i de här ämnena, att man inte kan utgå från att jag läser tankar 

och så vidare, man är så noggrann man kan när man skriver ett svar, att det är 

viktigt. C04 
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Precis som i provfrågornas uppbyggnad, kan man se hur lärarnas exempel på de 

kommentarer som ges vid examinationer är en indikation på vad som är viktigt 

för dem att se när de bedömer. Det finns två typer av kommentarer som dyker 

upp i lärarnas exempel. Dels de kommentarer som uppmärksammar vad eleven 

har gjort fel eller gjort bra, till exempel: ”Du har inte förstått skillnaden mellan 

material och metod!”. Den andra typen av kommentarer fokuserar mer på hur 

eleven bör göra för att få ett bättre resultat, till exempel: ”Utveckla vad du 

menar här, diskutera problemen, gå djupare!”.  

 

Nio av tio lärare påvisar vikten av att kommentera elevernas 

examinationsuppgifter, ibland som komplement till ett betygsomdöme eller 

poängsummering och ibland som fristående kommentarer. Den lärare som till 

största del markerar sin bedömning med ett betyg, lyfter i stället fram 

betygsamtal som viktigt tillfälle att kommunicera elevens kunskapsutveckling. 

De lärare som kommenterar examinationsuppgifterna gör det såväl i elevernas 

texter som i slutet av texten. En del uppgifter följs även upp med muntliga 

kommentarer. Hur dessa typer av kommentarer kan se ut exemplifieras av lärare 

C06 och C05: 

 

Jag kan till exempel plocka fram att ”här ser du, här har du ett väldigt bra 

mvg-resonemang och jag ser ju hur du för det, här börjar du ha en ansats 

men du slutför inte ditt resonemang här, hade du gjort det hade du fått mvg 

på den här uppgiften men nu stannar du på halva vägen. Du har identifierat 

problemet, du har gjort en ansats till analys men inte slutfört den.” Försöka 

resonera med dem så. Det är jätteviktigt, oerhört viktigt är det för att ett 

betyg får ju aldrig komma som en överraskning de ska ju veta vad de får för 

betyg, tycker jag. C06  

 

Det enda betygsmässiga som jag markerar är när det är otillräckligt, fortsätter 

det så här är det IG […] I övrigt är det en bedömning inte en betygssättning 

och sedan kommunicerar jag det här då genom att framför allt lyfta fram 

goda exempel och de får fundera över varför det här är bra. Alltså vad är det 

vi ska sträva mot? Ibland kan jag ha två exempel där det ena är lite bättre och 

det ska försöka distingera det här då, för att medvetengöra att det är det vi 

håller på med just nu vi är på väg någonstans, vi är inte där, ni har inte ett 

betyg just nu, ni ligger inte på G. C05 

 

Individuella inlämningsuppgifter har också en central funktion som 

”extrauppgift” eller ”stand-in-uppgift”. Elever som befinner sig i en klass där 

läraren, tillsammans med elever eller utifrån egen bedömning, har valt att göra 
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samhällskunskapens A-kurs till en så kallad ”G-kurs”139, kan till exempel få en 

inlämningsuppgift som ”extrauppgift” för att ändå få möjlighet att nå högre 

betyg. En elev som har missat ett prov eller annan form av examinationsuppgift 

kan istället få en inlämningsuppgift som ”stand-in-uppgift”, vilken syftar till att 

kontrollera liknande kunskapsutveckling som den missade examinations- 

uppgiften.  

 

Diskussion som examination 

Alla lärare i studien lyfte fram Diskussion som en central metod i 

Samhällskunskapens A-kurser.  Hälften av dessa lärare lyfter även fram 

diskussioner som viktiga examinationstillfällen. Tydligast är de examinationer 

där uppgiften skall redovisas av eleven i form av en debatt eller en planerad 

diskussion kring det område som behandlats. I dessa fall förbereds eleven på att 

diskussionen skall leda till någon form av bedömning. De lärare som använder 

diskussionen som central examination, är också de som tydliggör att elevernas 

lektionsaktivitet generellt är viktig för deras bedömning. Eleverna bedöms med 

andra ord även i de spontant uppkomna diskussionerna i klassrummet. Både 

lärare A07 och A06 är tydliga med att bedömning är något som sker aktivt 

under lektionstid, vilket kommer till uttryck på följande sätt: 

 

Jag tar mycket från diskussionerna att jag frågar vidare ”vad menar du med 

det, vad menar du med det, kan man se det på något annat sätt?” Jag 

bedömer hela tiden säger jag, det är ju så i en lärares huvud och nu uttalar jag 

det ”vad ni gör i salen är lika viktigt som det ni gör på proven”. A07 

 

Förutsättningen är att man ska ha god närvaro det är ett kriterium, men då 

säger de ”om jag kan det här och jag läst boken då behöver jag väl inte vara 

här?” Men då säger jag att det är diskussionen i klassrummet som är 

jätteviktig och när jag har mina betygsamtal med dem då kan jag säga så här 

att ”eftersom du är så tyst på lektionerna så får du skriva mer på själva 

uppgifterna, så att jag vet vad du kan”. A06 

 

Det är två lärare som uttrycker att god närvaro är ett kriterium för lärarens 

bedömning. Däremot visar ovanstående citat att det inte enbart är närvaron i 

sig som är grundläggande för denna lärares bedömning utan snarare det som 

kan ses som lektionsaktivitet, liksom övriga lärare som framhåller elevers 

                                                 
139Med G-kurs menar de lärare i studien som tar upp fenomenet till diskussion, att undervisning och 

examinationer fokuserar på det som enbart krävs för att få godkänt i kursen Samhällskunskap A. 
Detta fenomen kommer att diskuteras längre fram i resultatredovisningen. 
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aktivitet under lektionstid som viktigt för bedömning. I det här fallet är det 

elevens engagemang i klassrumsdiskussionerna som är det centrala för 

bedömningen. Citat visar också på ett annat fenomen gällande bedömning. Här 

synliggörs möjligheten för elever att visa sin kunskapsutveckling på olika sätt 

beroende på vad man besitter för förmågor. ”Eftersom du är så tyst på 

lektionerna så får du skriva mer på själva uppgifterna, så att jag vet vad du 

kan.”. En elev som inte är så synlig i muntliga sammanhang kan alltså istället 

visa i skrift, att den utvecklat den förståelse för ett område som krävs för att 

läraren skall kunna göra en bedömning och vice versa, på liknande sätt 

resonerar flera av lärarna i studien.  

 

Slutligen så är det fyra lärare som uppger Grupparbete och Muntliga redovisningar 

som återkommande examinationsformer på samhällskunskapskursen. Det är 

samma individer som uppger båda formerna, vilket ter sig logiskt då 

grupparbeten enligt lärarna till stor del följs upp av muntliga redovisningar. 

Utöver detta nämns Läxförhör av två lärare, samt Affischredovisning som tas upp 

av en lärare.  

 

Sammanfattning 

De vanligaste examinationsformerna i en samhällskunskaps A-kurs, som lyfts 

fram av lärarna i studien, är Prov, Inlämningsarbeten, Diskussioner, Grupparbete samt 

Muntliga redovisningar. Prov är den mest centrala examinationsformen och 

konstruktionen av dessa prov ser i huvudsak samstämmig ut hos de deltagande 

lärarna. Framför allt examineras områdena Statskunskap samt Ekonomi genom 

prov. Proven inleds till stor del med några ”faktafrågor” som är grundläggande 

för att eleverna skall nå godkänt på proven, dessa frågor är också till stor del 

poängsatta. De kortfattade frågorna följs sedan upp av så kallade 

”långsvarsfrågor” där eleverna har möjlighet att visa att de utvecklat de 

kunskaper som lärarna vill se för att proven skall kunna bedömas med de högre 

betygen väl godkänt och mycket väl godkänt. Proven får ofta, till skillnad från 

inlämningsarbeten ett slutomdöme i form av ett betyg. Bedömningen av 

elevernas inlämningsarbeten, som är en annan viktig examinationsform, 

synliggörs till större del genom lärarnas kommentarer. Dessa kommentarer kan 

ha karaktär av vad eleverna har gjort bra eller dåligt alternativt hur eleverna 

skall göra för att förbättra sin insats i framtiden. 
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Hälften av studiens lärare lyfter fram Lektionsaktivitet som ett viktigt underlag 

för deras bedömning av elever, bedömningen pågår hela tiden i dessa lärares 

klassrum. Flera lärare i studien påvisar vikten av att examinationsformerna och 

genom det också bedömningsunderlaget varierar för att alla elever skall få 

möjlighet att visa på sin kunskapsutveckling. Det är till exempel tydligt att 

elever som är verbalt duktiga och aktiva under till exempel diskussioner i 

klassrummet har utrymme att inte vara lika bra i det de förmedlar skriftligt. På 

samma sätt kan elever genom goda skriftliga insatser ges utrymme att inte vara 

lika deltagande under de muntliga aktiviteterna i klassrummet. 

 

I Tabell nr. 7 redovisas vilka lärare som använder vilka examinationsformer. 

Tabellen visar på att examinationer som prov och inlämningsarbeten är den 

vanligaste formen av examinerande uppgifter bland dessa lärare. Examinationer 

utöver detta varierar till mycket större del bland lärarna i studien. Studien visar 

att samhällskunskapens A-kurs utifrån lärarnas beskrivningar till stor del är 

provstyrd, vilket ligger i linje med tidigare forskning rörande 

samhällskunskapsämnet.140  

 

Tabell 7. Sammanställning av de examinationsformer lärarna väljer att lyfta fram när de 

beskriver sin A-kurs i samhällskunskap på gymnasiet 

 C04 C06 B02 A06 A07 A05 B03 C05 B05 D01 
Prov X X X X X X X X X X 
Inlämningsarbeten X X X X X X X X X X 
Diskussioner  X X X X X     
Grupparbeten X     X X  X  
Muntliga redovisningar X     X X  X  
Läxförhör   X       X 
Affischredovisningar         X  
Lektionsaktiviteter X X  X X X     

 

Prov och inlämningsarbeten är centrala oavsett hur lärarna förhåller sig till sina 

styrdokument, vilket vi ser när frihetskategorierna kombineras med de 

beskrivna examinationsformerna i Tabell nr. 8. Precis som när innehåll och 

metod kombinerades med frihetskategorierna så går det att finna variation inom 

varje kategori, vilket indikerar att synen på styrdokument inte är avgörande för 

vilka examinationsformer som används. 

 

                                                 
140

 Se till exempel Odenstad C (2010) 
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Tabell 8. Sammanställning av frihetskategorierna och de beskrivna examinationsformerna 

 Styrdokumenten är bra Styrdokumenten sekundärt, 

erfarenhet mer centralt 

Styrdokumenten är 

otydliga & svåra 

Prov A05, B02, A07, C05, C06, 

D01 

A06, B03 C04, B05 

Inlämningsarbeten A05, B02, A07, C05, C06, 

D01 
A06, B03 C04, B05 

Diskussioner A05, B02, A07, C06 A06  

Grupparbeten A05 B03 C04, B05 
Muntliga 

redovisningar 

A05,  B03 C04, B05 

Läxförhör B02, D01   

Affischredovisningar   B05 

Lektionsaktiviteter C06, A07, A05 A06  C04 

 

Betyg 

Som gymnasielärare i samhällskunskap är det ofrånkomligt att sätta betyg. Det 

innehåll lärare ger sina kurser, de metoder och examinationer lärarna använder 

syftar både till att eleverna skall få möjlighet att utveckla kunskap i ämnet, men 

också till att ge lärarna en bedömningsgrund för den betygsättning som skall ske 

när kursen är avslutad. 

 

När examinationer och bedömning diskuteras blir det tydligt att 

betygskriterierna spelar stor roll för många av lärarna i studien. När prov 

konstrueras så talar lärare om G-frågor, VG-frågor och MVG-frågor som 

formuleras utifrån hur lärarna tolkar betygskriterierna. När inlämningsarbete 

kommenteras hittar vi uttryck som ”mvg-resonemang” och ”mycket väl godkänt-

analys”. Nio av de tio lärarna lyfter fram att betygskriterierna i samhällskunskap 

är den del av styrdokumenten som är central för såväl deras undervisning som 

bedömning, vilket kan tydliggöras utifrån lärare C06: 

 

Det enda som sätter gränsen för det hela är styrdokumenten, jag kan ju inte 

ha en examination som inte mäter det som ska mätas och som är min 

förbannade skyldighet att mäta det kan jag ju inte ha. Till exempel kan jag inte 

ha en examination där alla frågor är beskrivande för då kvittar det ju hur 

många poäng du får om du inte ställt frågor som krävs för ett MVG eller ett 

VG. C06 
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Vilket tidigare berörts så har lärare B03 motsatt syn från de övriga och menar 

att betygskriterierna knappt har någon inverkan alls på dennes betygsättning, 

utan betyg sätts utifrån det läraren uppfattar som sin erfarenhet. 

 

Lärarnas provbeskrivningar tydliggör många av de ledord lärarna kopplar 

samman med de olika betygstegen. Elever som kan redogöra för fakta och 

befinner sig på någon form av deskriptiv nivå tilldelas betyget godkänt. Detta 

resonemang kring godkänt går igen hos majoriteten av deltagande lärare oavsett 

syn på användningen av betygskriterier. Lärare C05 är den som i någon mån 

problematiserar kopplingen mellan vissa termer och betygsnivå: ”Det är inte så 

att det är någon tydlig nivåskillnad att G är att beskriva, så är det inte i varje 

beskrivning ligger en reflektion.” 

 

På samma sätt lyfter lärarna fram att de elever som sedan kan reflektera, 

problematisera, jämföra, motivera, analysera och dra slutsatser tilldelas betyget 

väl godkänt eller mycket väl godkänt. Citat från lärare B05 förtydligar resonemanget: 

 

Jag tänker mycket så här att fakta det är g-nivå, att de kan berätta någonting, 

de kan någonting, de vet någonting. På väl godkänt-nivå lite mer att de kan 

diskutera och analysera för problem och mycket väl godkänt-nivån att de kan se 

lösningar på det här andra och dra slutsatser, komma fram till någonting. B05  

 

Det är intressant att se hur likartat lärarna i studien beskriver det de ser som 

centrala förmågor hos elever för de olika betygen. Även lärare B03 som inte 

sätter betygskriterierna i fokus på samma sätt som övriga lärare resonerar 

oavsett i samma termer. Elever ska enligt denna lärare visa på ”inhämtad 

kunskap under resans gång, det är hur man kan analysera det här och hur väl 

man kan ta instruktioner”.  

 

Efterfrågade förmågor – att problematisera och reflektera 

Utifrån detta likartade sätt att resonera kring elevers förmågor är det också av 

vikt att se på det innehåll som ges de begrepp som lyfts fram, då det kan ge en 

djupare bild av vad som faktiskt efterfrågas hos eleverna. Gällande de högre 

betygen i kursen, går många gånger begreppen in i varandra och får till viss del 

liknande betydelse. Problematisera och Reflektera beskrivs av alla lärare i studien på 

liknande sätt. När en elev reflekterar eller problematiserar så har den förmågan 

att på något sätt förhålla sig till det innehåll som har redogjorts för. Eleven kan 

se nya vinklar, ställa ”varför-frågor” till materialet dvs. ”Varför är det på det här 
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sättet?”, ”Vad är det för fel i Namibia?”, ”Varför är Sverige en demokrati?”.141 

Två av lärarna lyfter utöver förmågan att reflektera eller problematisera det 

innehåll som bearbetats, också fram elevens förmåga att förhålla sig till sitt eget 

arbete. Detta skulle kunna vara förmågan att kunna utvärdera sin egen insats i 

till exempel ett inlämningsarbete, vilket också ingår i att kunna reflektera och 

problematisera för dessa lärare.  

 

I lärarnas beskrivning av analysbegreppet återfinner vi också begreppen motivera, 

jämföra och dra slutsatser även reflektionen återfinns i förmågan att analysera.  Att 

själva ordet Analysera innebär att sönderdela lyfts fram av flera av lärarna i 

studien. Ingen av dem menar dock att det räcker för en elev att ”sönderdela” ett 

problem eller en situation för att de ska se att eleven har förmågan att analysera. 

Det som istället uppfattas som centralt är att eleven också ska kunna dra egna 

”slutsatser”, göra ”egna bedömningar”, kunna ”jämföra och diskutera”, kunna 

”reflektera och granska”. Hälften av lärare lyfter fram ”Den enkla 

analysmodellen” som en hjälp till beskrivning av vad analysera innebär. Denna 

modell är återkommande i flera av läroböckerna i samhällskunskap och visar på 

hur eleven kan göra en analys utifrån ”orsak – verkan – åtgärd/konsekvens”.142 

Denna analysmodell kan dock ej stå för sig själv utan även i användningen av 

modellen så bör eleven kombinera den med till exempel en slutsats i form av en 

egen bedömning, enligt lärarna.  

 

Förklaringarna kring begrepp som reflektera och analysera ger en inblick i vad 

lärarna faktiskt efterfrågar när det gäller de förmågor elever ska utveckla för de 

högre betygen i samhällskunskap. Vad som utgör skillnaden mellan väl godkänt 

och mycket väl godkänt är dock svårare att utröna. Även om det går att finna 

exempel på hur eleven skall göra när han eller hon reflekterar så är det svårt att 

finna klarhet i på vilket sätt de till exempel bör reflektera för att få mycket väl 

godkänt istället för väl godkänt eller hur många gånger de behöver visa förmågan 

att till exempel reflektera för att det ska ses som en förmåga eleven har.  Det går 

dock att finna några aspekter som verkar krävas för mycket väl godkänt. Flera av 

lärarna lyfter fram att elever bland annat behöver visa att de kan föra ett 

resonemang utifrån flera aspekter och då flera i förhållande till den elev som för 

ett resonemang på väl godkänt nivå. Eleven skall också i sitt resonemang kunna 

koppla innehåll i kursen till de verktyg som har introducerats. Lärare A06 

                                                 
141

 Återigen så kommer exemplen från lärarnas beskrivningar 
142

 Se t.ex. Reflex – Samhällskunskap för gymnasieskolan 
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tydliggör det resonemang som är återkommande hos alla lärare när det gäller de 

högre betygen: 

 

Man måste kunna se från flera spektra när man analyserar. Jag brukar säga 

det, även om de är för unga för att veta, att när Carl Bildt kom då 1991 med 

”Enda vägens politik”, att han skulle bara få godkänt hos mig i 

samhällskunskap för han kan bara tänka på ett sätt, endimensionellt brukar 

jag säga då. Jag säger så för att de ska förstå, man kan inte bara tänka på ett 

sätt. Utifrån om man kan göra en analys bara utifrån ett sätt så kan man 

möjligtvis få absolut högst väl godkänt. För en analys måste man se å ena sidan 

och å andra sidan, massa aspekter t.ex. nu Sahlin och Reinfeldt, vem har bäst 

skolpolitik och så diskuterar vi det [...] Då ska man se på vilken som har bäst 

skolpolitik och konsekvenserna för de båda och ge konsekvenser både för 

mig som människa och för samhället i stort. Då tycker jag att man ligger mer 

på mycket väl godkänt-nivå och så ska man dra sina egna slutsatser ifrån det och 

så ska man även kunna se sina egna nackdelar med sina egna slutsatser, när 

man kan det då är man på en mycket väl godkänt-nivå. A06 

 

Det handlar dock inte enbart om de förmågor elever besitter och hur väl de 

besitter dessa förmågor utan det är också tydligt att majoriteten av lärarna i 

studien vill att elever som ska vara aktuella för betyget mycket väl godkänt, till stor 

del behöver ha genomfört kursens examinationer. Kopplingen mellan innehåll 

och förmågor blir alltså här viktig. Alla examinationerna behöver inte ha 

bedömts som mycket väl godkänt men eleverna bör ha fått resultat på alla 

examinationer för att kunna få ett mycket väl godkänt betyg i kursen. I samband 

med ett sådant resonemang lyfter sju av de tio lärarna fram vikten av 

progression, att elever måste få utvecklas under kursens gång. Lärare A06 

uttrycker det på följande sätt: 

 

Förra året hade jag två tjejer som låg på godkänt fram till jul, halva kursen 

hade gått och de var frustrerade för att de inte hade fått mer än godkänt. Så 

helt plötsligt så hände något, de började hjälpa varandra och stimulera 

varandra, så det slutade med att de båda två fick mycket väl godkänt det gick 

skitrakt uppåt. Det sista de gör är att visa att de kan lyfta sig i tanken. A06  

 

Från bedömning till betyg  

Trots likheten i lärarnas beskrivning av vilka förmågor som efterfrågas för de 

olika betygsstegen så är det svårt att finna något gemensamt förhållningssätt när 

det gäller hur bedömningen av elevers kunskapsutveckling slutligen formas till 

ett betyg.  Alla lärare i studien talar dock om att de i någon form viktar elevens 
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examinationsresultat, det vill säga förhåller resultaten till varandra för att se i 

vilken betygsriktning de pekar på. Som tydliggjorts tidigare så förhåller hälften 

av lärarna i studien även dessa resultat till den aktivitetsgrad som eleven har haft 

under lektionstid.  Lärare B02:s resonemang nedan, exemplifierar hur denna 

viktning kan gå till. Även lärare C04:s beskrivning visar på hur 

klassrumsaktivitet relateras till examinationsresultat när betygen skall sättas: 

 

Jag försöker slå ihop, man kan alltså få mycket väl godkänt trots att man skriver, 

ja extremfallet två väl godkänt och ett mycket väl godkänt-prov så kan man få 

mycket väl godkänt för att man är så förbannat duktig på andra saker. Pratar vi 

om betyget mycket väl godkänt då ska däremot allt vara med helt enkelt. Då bör 

man göra alla prov, vi pratar om tre prov. Debatterna bedömer jag mer efter 

svårighet i ämnet och litegrann hur de leder debatten. B02 

 

Jag har en förteckning, jag försöker nog vikta det. Det är jätteskönt att ha en 

sådan grupp där man känner eleverna väldigt väl. Där man vet att det här är 

Anna och hon brukar alltid sitta och titta ut genom fönstret och pilla med 

mobilen, så att hon har fått väl godkänt på den här uppgiften är snarare en 

olyckshändelse än något annat. Medan Sven här, han håller alltid på att jobbar 

på lektionerna och deltar i diskussionerna och får ett väl godkänt, så ligger det 

massor av godkänt här så kan Sven vara väl värd ett väl godkänt ändå. Så då 

försöker jag vara tydlig med eleverna om att lektionsaktivitet också spelar roll. 

C04   

 

Läggs fokus enbart på de förmågor som lärarna i studien efterfrågar hos elever 

för ett visst betyg uppstår en tydlig bild, elever med godkänt betyg har en 

deskriptiv förmåga medan de elever med högre betyg har förmågan att förhålla 

sig till det innehåll som bearbetas till exempel genom reflektion och analys. Men 

materialet visar också på en större komplexitet, där andra aspekter spelar in när 

undervisning läggs upp, bedömningar görs och betyg sätts.  

 

Citatet ovan från lärare C04 är ett exempel på hur lärares uppfattning om 

enskilda elevers aktivitet, kan ge effekt på hur lärare sedan värderar olika elevers 

betyg på en uppgift. ”Annas” ineffektivitet under lektionerna leder till att 

hennes väl godkänt på en enskild uppgift inte kan lyfta hennes tidigare godkänt-

resultat till ett väl godkänt betyg. ”Svens” effektivitet på lektionen tillsammans 

med hans enskilda väl godkänt-resultat på samma uppgift kan däremot leda fram 

till ett väl godkänt betyg.  

 

För att summera så beskriver lärarna i studien en likartad uppfattning om hur 

de förstår betygskriterierna, en deskriptiv godkänt-nivå, en reflekterande väl 
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godkänt-nivå och en analyserande/problematiserande mycket väl godkänt-nivå. 

Denna beskrivning är genomgående hos alla lärare, i studien, oavsett hur de 

förhåller sig till frihetskategorierna. Examinationsfrågor konstrueras utifrån 

detta synsätt och hos vissa lärare i studien även undervisning. Där det i vissa fall 

skapas ”G-kurser” som håller sig på en deskriptiv nivå, vilket kan göras till 

framför allt yrkesförberedandeklasser eller i andra fall där undervisningen läggs 

på en långt mer analyserande och problematiserande nivå från början, vilket kan 

återfinnas när eleverna läser A-kursen i årskurs tre eller om kursen möter elever 

som läser naturvetenskapligt program. 

 

Hur bedömningarna blir betyg är svårare att tydliggöra och om 

samstämmigheten är hög gällande lärarnas beskrivningar av betygssteg, så finns 

det en större variation i hur bedömningar blir betyg. Även här skiljer det sig 

inom varje frihetskategori vilket gör det svårt att säga att uppfattningen om 

styrdokumenten påverkar hur vägen från bedömning till betyg ser ut.  

 

När det kommer till själva bedömningen så uppstår ändå variation hos lärarna; 

några har poäng där G är 50 procent av den totala poängsumman, VG är 75 

procent och MVG landar runt 90 procent, någon annan ser till hur väl de i 

förväg betygsatta frågorna är besvarade och bedömer provet utifrån det, en 

tredje variant är att skriftligt kommentera ett prov och på så sätt belysa vilken 

kunskapsutveckling eleven påvisar. Dessa poäng, betyg eller kommentarer 

registreras sedan av lärarna in i någon form och när det ska sättas betyg så 

viktas denna bedömningsinformation, för att få fram ett slutbetyg. Majoriteten 

av lärarna i studien lyfter fram progression som centralt vilket innebär att om en 

elev startat med någon form av godkänt-bedömning så kan han eller hon ändå 

nå högre betyg och bedömningarna i slutet på kursen visar på det.     

 

 

Kunskapsbas och bedömning  

När det kommer till bedömning och betyg är det lite svårare att särskilja vad i 

kunskapsbasen som spelar roll för de val som lärarna gör. När de beskriver sina 

examinationer, sin bedömning och sin betygssättning så vävs de förklarande 

faktorerna samman och bildar en tydligare helhet än som tidigare varit synlig. 

Återigen är det dock fyra aspekter av kunskapsbasen som synliggörs; 

ämnesdidaktiska kunskaper, kunskaper om styrdokument, kunskaper om elever och 

deras karakteristika, kunskaper om undervisningens kontext. Då dessa aspekter vävs 
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samman så väljer jag här att presentera dem mer gemensamt än under innehåll 

och metod. 

 

När lärarna i studien beskriver sina examinationsformer så finns det en 

underliggande diskussion att prov används till ett visst innehåll och andra 

examinationsformer används vid en annan typ av innehåll. Här för med andra 

ord lärarna ett ämnesdidaktiskt resonemang kring val av examinationsformer. 

Till exempel menar lärare B03 att det denne kallar för statsvetenskap ”skall 

bedömas enskilt, det ska inte vara grupparbete. Det ska vara enskilt och 

skriftligt.” På liknande sätt skall ekonomiområdet examineras medan ideologier 

kan examineras i form av ”öppen-bok-prov”.  

 

Ser vi till området Sociala frågor, så före faller den vanligaste metoden kring detta 

innehåll vara att eleverna arbetar mer självständigt. I detta område kan vi också 

se att prov inte är lika förekommande, utan när eleverna har arbetat 

självständigt så är det mer vanligt att det examineras via inlämningsarbete med 

en eventuellt efterföljande diskussion. Lärare B02 exemplifierar detta genom att 

först låta eleverna välja någon form av samhällsproblem som de ska undersöka. 

Detta ska sedan presenteras i skrift, eleverna får ta del av varandras 

inlämningsarbeten för att sedan ”sitta i seminarier i halvklass, det brukar vara 

lite lättare att prata […] och så ska man kritisera varandras arbete, ställa kritiska 

frågor.” (B02) 

 

Prov är en vanligt förekommande examinationsform i denna studie. Dock 

uttrycker flertalet lärare att användningen av prov inte är lika förekommande på 

B- och C-kurser. Så frågan man kan ställa sig här, är om det är 

samhällskunskapsämnet i sig som passar att examinera via prov eller om det är 

kunskaper om undervisningens kontext och kunskap om elever och deras karakteristika, 

som kan spela roll för lärarnas val av prov? Utifrån denna studie skulle jag vilja 

säga att det förefaller som att innehåll som kategoriseras som Statskunskap och 

Ekonomi upplevs av flertalet lärare vara bäst att examinera med hjälp av prov, 

vilket kan ses som en innehållslig koppling. Valet att använda fler prov för att 

examinera andra områden upplever jag utifrån lärarnas beskrivningar snarare 

handlar om uppfattningen av kontextuella faktorer som till exempel elevantal, 

tidsbegränsning etc. 

 

I denna studie ger lärarna, med undantag för lärare B03, uttryck för ett tydligt 

fokus på samhällskunskapskursens betygskriterier – kunskaper om styrdokument. 
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Detta fokus förefaller tillsammans med lärares uppfattning om de klasser de har 

i undervisning, påverka deras upplägg av samhällskunskapskursen. Denna 

påverkan får effekten att en del lärare ibland formulerar sin undervisning utifrån 

det de ser som en betygsnivå, så kallade ”G-kurser”. ”G-kurserna” riktar sig i de 

här fallen till lärarnas yrkesförberedande klasser. Två lärare beskriver sina val att 

skapa ”G-kurser”, två andra lärare benämner inte sin undervisning som ”G-

kurs” men beskriver ändå hur undervisningen mellan klasser kan skilja sig åt på 

ett liknande sätt, beroende på vilken klass läraren har framför sig. En ”G-kurs” 

kan till exempel få upplägget av att, ”de ska vara där på varje lektion, varje 

lektion är ett examinerande tillfälle i sig och så har de ett litet prov på slutet som 

de får ut instuderingsfrågor till och kan de instuderingsfrågorna så kan de 

provet.” (B05) Vill man som elev ändå nå ett högre betyg i klass där en ”G-

kurs” pågår så får de till exempel möjlighet att besvara extra frågor på prov eller 

göra extra inlämningsarbeten.  

 

Att skapa en så kallad ”G-kurs” är ett sätt för dessa lärare att anpassa 

undervisningen till det de uppfattar vara majoriteten av den elevgrupp som de 

undervisar. Lärarna upplever med andra ord att majoriteten av eleverna skulle 

ha svårt att hantera en så kallad ”högre nivå” på undervisningen. Här återfinns 

med andra ord såväl kunskaper om styrdokument, kunskaper om elever och deras 

karakteristika samt kunskaper om undervisningens kontext. 

 

De lärare som beskriver undervisning i form av godkänt-nivå för också ett 

resonemang kring hur de motiverar ett sådant val. Lärare D01 uttrycker det på 

följande sätt: 

 

Om en grupp inte är lika driven som grupp så är det klart att jag inte kan 

lägga undervisningen så att jag pratar rakt över huvudet på de som sitter där 

och det behöver inte vara det att de inte skulle kunna få högre betyg, utan att 

jag känner att de inte vill ha ett högre betyg eller vill jobba för det. Men då 

försöker jag ändå pusha om jag ändå känner att de skulle kunna ha ett högre 

betyg [...] Någon gång har jag gjort så att undervisningen har hamnat på en 

för låg nivå för att någon skall kunna visa att de är värda ett väl godkänt 

istället för ett G, då har jag ju kanske gett den, alla egentligen chansen men 

det är ju inte alla som tar den, ok då gör vi ett prov då ett extra prov. D01 

 

Att valet av anpassning påverkar alla elever och på så sätt kan vara 

problematiskt, lyfts också fram av lärarna i studien, framför allt är de medvetna 

om att det kan vara svårt för elever att be om extra uppgifter för att nå ett 

högre betyg. Lärare C04 får exemplifiera: ”det är ju rent taskigt så gör man ju 



101 
 

inte i en ren naturvetarklass där alla vill ha mycket väl godkänt och det är någon 

som nöjer sig med ett godkänt.” 

      

Skillnaden mellan klasser på yrkesförberedandeprogram och 

studieförberedandeprogram, när det gäller själva betygssättningen i 

samhällskunskap, lyfts fram av flera lärare. Oavsett hur de tidigare har resonerat 

kring betygskriterier och förmågor, så tydliggörs det här att det ändå kan uppstå 

skillnader i betygssättningen beroende på vilken klass de undervisar.  Lärare 

B02 och C04 är några av de lärare som sätter ord på det: 

 

Ska man vara riktigt ärlig så är väl kraven lite lägre för godkänt på 

yrkesprogrammen, det blir det tyvärr, inte mycket men visst är det skillnad, 

det går lite långsammare, det tar lite mer tid man är lite mer noggrann med 

fakta, det enkla, de får rabbla mycket mer. De har också fyra prov, 

ekonomiavsnittet blir två delar här för de klarar inte att läsa och att hålla så 

mycket i huvudet. B02 

 

För mig är godkänt nog ungefär lika lätt, egentligen, däremot med handen på 

hjärtat eftersom jag är anonym så är det nog så att det är lite lättare att få ett 

väl godkänt i en yrkesklass. Mycket väl godkänt är jag snål med i yrkesklasser och 

även överlag försöker jag snåla på det. Men där kan jag uppleva att i en klass 

med många duktiga elever att de haussar till en stämning där alla är så pålästa 

och där man är för att diskutera och leda diskussionen vidare [...] att de är så 

taggade själva att få ett högt betyg och det finns ett intresse för ämnet 

'budgetprocess, oj vad spännande!' C04 

 

Läraren A06 som har tydlig fördelning mellan flickor och pojkar i sina klasser, 

där pojkarna också till största del går yrkesförberedandeprogram, resonerar 

kring hur klassrumsklimatet påverkar betygssättningen; ”jag tror det är lättare 

att få mycket väl godkänt hos tjejerna än hos killarna, väl godkänt är nog samma, 

men det är lättare att få godkänt hos killarna än hos tjejerna eftersom jag 

förväntar mig mer av tjejerna.” Samma lärare lyfter fram att klimatet i 

”pojkklasserna” inte är så tillåtande för högre betyg och att de på så sätt drar 

ner varandra. Lärarens egna förväntningar på dessa elever är heller ej så hög 

vilket läraren är medveten om kan påverka dennes bedömningsnivåer.  

 

Ovanstående resonemang kring betygssättning visar att det finns fler faktorer 

som spelar roll när lärarna i studien sätter sina betyg, än den kunskap och de 

förmågor elever visar att de utvecklat. Utifrån detta är det möjligt att ett betyg 

till exempel kan vara lättare eller svårare att få beroende på vilken klass eleven 

går i. Återigen ser vi hur lärarnas kunskaper om styrdokument, kunskaper om elever 
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och deras karakteristika samt kunskaper om undervisningens kontext, samspelar i hur 

de lägger upp sin undervisning samt hur de sedan bedömer och betygssätter 

eleverna. 

 

I lärarnas beskrivningar så är det tydligt att det är med en viss ambivalens som 

de uttrycker denna skillnad. Det har givits uttryck som ”det är ju rent taskigt” 

och ”vad ska man göra?”, lärare C05 är kanske tydligast i hur besvärligt det 

upplevs att sätta betyg som man upplever inte är rätt värderade: 

 

Det kommer bli lättare att få ett godkänt i mina nuvarande yrkesklasser än 

vad det var för t.ex. NV (Naturvetenskapligt program, förf. anm.), det 

kommer att bli det, ja. Jag såg den här glidningen lite på min förra arbetsplats 

när jag hade något av de praktiska programmen där de sista åren. Man 

hamnar i en omöjlig situation till slut, det glider inte mycket för jag har en 

jävla stolthet i det här med det var omöjligt att förhålla sig på något annat 

sätt, det blev bisarrt någonstans hela situationen. C05   

 

I ovanstående beskrivningar finner vi också uttryck för hur så kallad 

klassrumskultur upplevs påverka elevernas ambitioner och/eller möjligheter till 

olika betyg. I klassrum där lärarna upplever att eleverna inte är intresserade av 

högre betyg, är det dels svårare att driva en undervisning som inbegriper 

möjligheten för eleverna att utveckla kunskap som är tillräcklig för att nå alla 

betygssteg. Det upplevs också som svårare att motivera elever till att vilja arbeta 

för högre betyg. I vissa fall motsätter sig eleverna möjligheten till ett högre 

betyg för att inte riskera att sticka ut bland klasskamraterna och ibland uttrycks 

ett rent ointresse för högre betyg. Kunskaper om elever och deras karakteristika samt 

kunskaper om undervisningens kontext blir på så sätt påtagligt.  

 

Flera av lärarna i studien, även bland de lärare som inte anser att deras 

betygssättning värderas på olika sätt, diskuterar betygssättningen som ibland en 

form av kamp. Omständigheter som just klasskulturer, upplevda påtryckningar 

från omgivningen och förutsättningar som till exempel tid ses som faktorer som 

de kämpar med när betyg ska sättas.  Detta kan exemplifieras utifrån lärare B05: 

 

Jag har satt 50 procent icke godkänt i klasser [...] men det är svårt det där kan 

jag känna, för man binder ris åt sin egen rygg också. Jag har fått kommentarer 

från andra lärare då när jag satte 50 procent icke godkänt, det var i en 

teknikklass, då sa en kollega ”Att du vågar sätta så mycket IG:n” då sa jag 

”varför skulle jag inte våga det?” för det hade inte gått in alls för mig att jag 

inte skulle våga sätta så många IG:n ”Ja, men ledningen tycker kanske att du 

har misslyckats!” men jag sa att det skiter jag fullständigt i, alltså för när du 
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har elever med 70 procent frånvaro och diagnoser från a till ö, vad ska du 

göra? Då känner jag också att då blir det också mitt sätt att markera att 

arbetssituationen är för sjutton orimlig, det går ju inte att jobba. Om vi sitter 

och sätter godkänt på alla elever så får vi det ju aldrig något bättre. Jag 

upplever att det är ganska hemligt det här med betygssättning på skolan [...] 

man vill nog ha sina elever godkända för att de ska se bra ut och 

gymnasiechefen vill ju också att det ska vara godkänt. B05  

 

I den kursutformade gymnasieskolan finns det inga regler för under vilken 

årskurs till exempel samhällskunskapens A-kurs skall läsas. Detta innebär att 

beroende på skola och program så kan elever läsa samhällskunskap A under 

olika årskurser. För de elever som går på samhällsprogrammet är det vanligt att 

kursen läses i årskurs ett då de ska hinna läsa fler samhällskurser under sin 

gymnasietid. Elever som dock inte förväntas läsa fler samhällskurser, så som till 

exempel vissa yrkesförberedandeklasser eller naturvetenskapliga klasser, kan få 

läsa sin A-kurs i samhällskunskap under senare årskurser.  

 

Redan under den del i resultatredovisningen som behandlade lärarnas innehåll 

var det möjligt att se att en del av lärarna i studien hade en viss skillnad i 

innehåll beroende på vilken årskurs eleverna gick i. Eleverna upplevdes ha dels 

andra behov i årskurs tre men dels också att de i och med sin ålder kan ha 

bättre möjligheter att utveckla de förmågor som efterfrågas. På liknande sätt 

påtalar en av lärarna i studien att denna har olika förväntningar på elever som 

går i årskurs tre och de elever som går i årskurs ett. Detta även om de läser 

samma kurs, vilket i förlängningen då också kan visa sig i betygen.      

  

Det är samma betygskriterier och kursplan men jag ställer lite högre krav på 

årskurs tre än jag gör på ettan och det visar sig säkert betygsmässigt också 

förstås. Det är fler som får högre i årskurs tre, jag har haft naturtreor och du 

kan inte jämföra med en samhällsetta, naturtreor om jag generaliserar så är 

det ju skillnad. Så det blir lite grand skillnad även i undervisningen, till kraven 

måste jag ju ta hänsyn till när jag sätter betyg så för att ett mycket väl godkänt 

ska vara ett mycket väl godkänt oavsett om man är en etta eller en trea och det 

får inte vara så att det missgynnar ettorna och det får inte vara för lätt för 

treorna heller, de ska inte kunna glida igenom så det är ju ett litet krux. B02  

 

Här behöver det med andra ord inte innebära att elevernas betyg värderas på 

olika sätt, istället är det skillnaden i lärarens undervisning som skapar olika 

möjligheter för eleverna att nå, i det här fallet, de högre betygen.  
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Kunskapsbas och bedömning – en sammanfattning 

Ämnesdidaktiska kunskaper, kunskaper om styrdokument, kunskaper om elever och deras 

karakteristika samt kunskaper om undervisningens kontext, alla dessa aspekter av 

lärarnas kunskapsbas synliggörs i lärarnas beskrivningar av examinationer, 

bedömning och betygssättning. Lärarnas ämnesdidaktiska förståelse blir som 

mest framträdande när examinationsuppgifterna beskrivs, där de beskriver 

examinationsfrågor som; ”ta reda på vart makten ligger, i riksdagen, utskotten 

eller hos regeringen, vilka av de här tre har största makten, motivera varför!” 

(B02) eller ”vad vill ideologierna med skatten, hög eller låg skatt i samhället, 

motivera varför!” (B05). Här är det möjligt att se vilket innehåll lärarna tycker är 

viktigt och hur de vill att eleverna skall förhålla sig till det innehållet. 

 

Att döma av lärarnas beskrivningar så tycks samhällskunskapens betygskriterier 

få ett stort genomslag. Sett till kunskaper om styrdokument så ligger tyngdpunkten 

klart på denna del av kursplanen hos majoriteten av lärarna. Genom den 

samstämmiga tolkningen av samhällskunskapens betygskriterier så beskrivs 

också prov och andra examinationsuppgifter på ett likartat sätt. Lärarnas 

beskrivningar av sin betygssättning visar dock, oavsett de likartade tolkningarna, 

att undervisningen inkluderat bedömning och betyg påverkas av lärarnas 

kunskaper om elever och deras karakteristika samt kunskaper om undervisningens kontext. 

Hos flera av de lärare som ingår i studien så påverkas både nivån på 

undervisning och betygssättning beroende på vilka elever och elevgrupper, 

dessa lärare möter. Det finns också beskrivningar som visar att klasstorlek och 

den årskurs eleverna läser A-kursen i samhällskunskap, spelar roll för hur 

bedömning och betygssättning kan utfalla. 

 

Friutrymme och Kunskapsbas – ett möte i empirin 

I ett frontlinjebyråkratiskt perspektiv har lärarnas uppfattning om skolans 

styrdokument varit en utgångspunkt när de beskrivit sitt innehåll, sina metoder 

samt sin bedömning och betygssättning. Alla tio lärare har utifrån olika aspekter 

upplevt sig fria i sin undervisning i förhållande till det som de ser som centrala 

styrdokument. I deras beskrivningar är det skolans läroplan, ämnets 

strävansmål, uppnåendemål och betygskriterier som lyfts fram som aktuella 

styrdokument. Det finns ingen hänvisning till lokala kriterier, eller lokala 

arbetsplaner. Majoriteten av lärarna refererar till samhällskunskapens kursplan, 
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där uppnåendemål och betygskriterier finns nedtecknade, när de diskuterar 

styrdokument.  

 

Upplevelsen av frihet i sin undervisning, kopplat till uppfattade styrdokument 

utgår ifrån vad jag ser som tre kategorier av uppfattningar; lärarna i den första 

kategorin menar att styrdokumenten är bra, för att de ger stor frihet till 

egna tolkningar. I denna frihet ingår också en trygghet i att ha någon form av 

ramar att förhålla sig till. Det förefaller som att de sex lärare som placeras inom 

denna kategori upplever att styrdokumentens skrivningar ligger i linje med vad 

de själva ser som centralt för undervisningen i samhällskunskap. Lärarna i den 

andra kategorin upplever sig också fria i förhållande till styrdokumenten, 

men de har ett mer distanserat förhållande till dem. De två lärarna i denna 

kategori utgår till stor del från kursplanens skrivningar men det är inte något 

aktivt användande och deras erfarenhet spelar minst lika stor roll när beslut 

skall fattas. I den tredje kategorin så upplever sig också lärarna fria men där 

ses inte tolkningsutrymmet som lika positivt. Det vill säga att de upplever 

sig fria för att styrdokumentens skrivningar är luddiga och att de upplever att 

det är svårt för någon att komma och säga att de gör fel. Dessa två lärare 

känner sig dock samtidigt lite mer låsta än övriga lärare då de uppfattar 

kursplanens skrivningar som omfattande, vilket innebär att de upplever att de 

behöver få in en mängd innehåll och få eleverna att utveckla en stor mängd 

kunskap under A-kursen. 

 

Utifrån lärarnas beskrivningar av sitt innehåll, sina metoder samt bedömning 

och betygssättning så förefaller det inte vara någon frihetskategori som 

särskiljer sig från den andra på något specifikt sätt. Den variation som uppstår 

kopplat till lärarnas beskrivningar av sin undervisning, uppstår istället inom 

varje frihetskategori vilket indikerar att upplevelsen av styrdokumenten inte 

spelar en avgörande roll när lärarna transformerar samhällskunskap till 

undervisning. 

 

Att styrdokumentens skrivningar ändå får en roll när respondenterna tydliggör 

sin undervisning, visar sig när deras beskrivningar analyseras utifrån 

kunskapsbasens innehåll. Kunskaper om styrdokument synliggörs framför allt när 

de beskriver sina samhällskunskapskursers innehåll samt examinationer, betyg 

och bedömning. I samband med beskrivningarna av lärarnas metoder 

försvinner hänvisningarna till styrdokument så gott som helt. Att 

hänvisningarna till styrdokumenten varierar i omfattning skulle kunna vara ett 
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tecken på, att utifrån perspektiven innehåll, metod samt bedömning, så uppstår 

ändå en gradskillnad i lärarnas upplevelse av friutrymme. Friheten i val av 

metod kan uppfattas som större än i till exempel val av innehåll eller 

utgångspunkter för bedömning. Ett annat tecken på detta är också att eleverna 

har ett större inflytande på just metod än vad de har när det handlar om övriga 

perspektiv. 

 

Majoriteten av lärarna i studien uttrycker att de förhåller sig till kursplanens 

uppnåendemål när de planerar undervisningens innehåll, några mer aktivt än 

andra. Kursplanens betygskriterier får en framträdande roll när bedömning och 

betygssättning diskuteras. Lärarnas examinationer, tolkningar av 

betygskriterierna samt förmågor de vill att eleverna skall visa för godkänt, väl 

godkänt och mycket väl godkänt, är i hög grad samstämmiga. Studien visar tydligt 

att lärarna upplever ett relativt stort tolkningsutrymme inom ramen för sitt 

friutrymme. Intressant är att, i relation till lärarnas kunskaper om styrdokument, så 

förefaller lärarnas tolkningar av framför allt kursplanens skrivningar vara relativt 

likartade.  

 

De andra delarna av kunskapsbasens innehåll som synliggörs i lärarnas 

beskrivningar av sin transformation av samhällskunskap är ämnesteoretiska 

kunskaper, ämnesdidaktiska kunskaper, kunskaper om allmänna pedagogiska metoder, 

kunskaper om elever och deras karakteristika samt kunskaper om undervisningens kontext. 

Dessa delar av kunskapsbasen tycks spela olika roll för friutrymmet. 

Ämnesteoretiska kunskaper samt mer allmänna pedagogiska kunskaper, verkar 

ha ett större inflytande när dessa lärare beskriver sitt mer övergripande innehåll 

och metoder. Tillsammans med kunskaper om styrdokument tycks ämnesteoretiska 

kunskaper och kunskaper om allmänna pedagogiska metoder spela en mer aktiv roll för 

de tolkningar lärarna gör inom ramen för sitt friutrymme.  

 

Ämnesdidaktiska kunskaper, kunskaper om elever och deras karakteristika samt 

kunskaper om undervisningens kontext synliggörs tydligare när lärarna beskriver den 

mer dagliga undervisningen, det vill säga i deras exempel av hur till exempel ett 

visst innehåll bearbetas, examineras och bedöms. Dessa inslag i kunskapsbasen 

ger på så sätt intrycket av att spela en större roll för de handlingar som lärarna 

beskriver att de gör inom ramen för sitt friutrymme. I Figur 5.1 synliggörs detta 

möte mellan lärarnas kunskapsbas och deras friutrymme. Kunskapsbasens olika 

innehåll bygger, som tidigare berörts, givetvis på varandra, det ter sig till 

exempel svårt att utveckla en ämnesdidaktisk kunskap om det inte existerar någon 
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ämnesteoretisk kunskap. Däremot tycks kunskapsbasens innehåll få olika tyngd 

beroende på om det är lärarens comprehension, det vill säga deras 

förståelse/tolkningar av ämnet som beskrivs eller om det är lärares transformation 

där den mer aktiva ämnesundervisningen beskrivs.  

 

Figur 5.1 Friutrymme och Kunskapsbas – ett möte i empirin  

            

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 

 

Tolkningsutrymmet och handlingsutrymmet ses, som tidigare nämnts, som 

delar av lärarnas friutrymme. I denna studie visar det sig att den förståelse 

lärarna beskriver och de tolkningar de gör, modifieras i deras transformation. 

Lärarnas ämnesförståelse eller tolkningar av styrdokumenten anpassas till de 

förutsättningar som omger undervisningen, som till exempel aktuell elevgrupp. 

Detta kan leda till att samhällskunskapsundervisningen får ett annat utfall än 

vad lärarnas förståelse visar på. Lärarna kan på så sätt uppleva ett stort 

tolkningsutrymme, men samtidigt ett mindre handlingsutrymme inom ramen 

för deras friutrymme. Det är med andra ord inte alltid så lätt att rymmas inom 

sitt eget friutrymme. 

 

Friutrymme 

 
    Tolkningsutrymme                             Handlingsutrymme 

-                      - 

                                      Comprehension                                  Transformation 

 

Kunskapsbas 

     Pedagogical content knowledge 
Knowledge of learner and their 

characteristics 

Knowledge of educational contexts 

Curriculum knowledge 
Content knowledge 

General pedagogical 

knowledge 
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Slutsatser 

Att lyssna till erfarna lärares beskrivningar av samhällskunskap som ämne, vad 

de anser vara centralt att såväl undervisa om som att examinera, samt deras 

möten med elever, ger en inblick i hur dessa lärare kan uppfatta sin 

samhällskunskapsundervisning. I detta avslutande kapitel väljer jag att knyta 

tillbaka till studiens forskningsfrågor och syfte, där avsikten är att lyfta fram 

några intressanta aspekter för diskussion. Slutsatserna avslutas med en 

återkoppling till vald teori och metod, en ämnesdidaktisk reflektion och en blick 

framåt som berör frågor som har väckts i och med uppsatsens resultat. 

 

Samhällskunskapsundervisning – innehåll, metod och bedömning 

Samhällskunskapsämnet och samhällskunskapsundervisningen har tidigare 

beskrivits som ett ämne som öppnar för stor variation. En variation som dels 

bottnar i ämnets splittrade hemvist i flera olika akademiska discipliner, men 

också i en relativt kort ämnestradition som möjliggör att lärares ”personliga 

stoffrepertoar” kan få stort utrymme.143 Det finns med andra ord en hypotetisk 

möjlighet inom ämnet för en variationsrik samhällskunskapsundervisning. 

Möjligheten att finna en varierad samhällskunskapsundervisning där såväl 

innehåll och metoder skiljer sig åt mellan lärare, var därav ett utgångsläge för 

denna uppsats. I stället för variation så har dock denna studies empiri visat på 

en övergripande likartad berättelse om samhällskunskapsundervisning. Det vill 

säga att tio erfarna gymnasielärare, på fyra olika skolor, i tre olika kommuner, 

beskriver sitt innehåll, sina metoder och sin bedömning i relativt samstämmiga 

termer. Jag skulle till och med vilja säga att det är möjligt att se en form av 

samhällskunskapsdiskurs hos dessa lärare. En diskurs som berör lärarnas 

uppfattning om vad de generellt anser vara centralt i samhällskunskaps-

undervisning.  

 

Lärarnas beskrivningar visar, i likhet med tidigare studier144, att 

samhällskunskapens A-kurs har en innehållslig kärna som består av de vi kan 

förstå som Statskunskap, Ekonomi och även Internationella relationer. Där 

statskunskapen innehåller teman som ideologier, demokrati, makt och Sveriges 

statskick.   Ekonomin behandlar framför allt nationalekonomiska förhållanden 

och de internationella relationerna berör till stor del EU. Metoderna centrerar 

                                                 
143

 Se till exempel Linde G (1993) samt Bronäs A och Selander S (2002) 
144

 Se till exempel Bernmark-Ottosson A (2009) och Vernersson F (1997, 1999) 
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kring berättelse och diskussion, vilket också känns igen från tidigare studier. 

Samhällskunskap är ett tydligt kommunikativt ämne, där lärarna till stor del 

uppmuntrar och vill åt en flervägskommunikation, där lärarna diskuterar med 

eleverna och eleverna diskuterar med varandra. Att lärarna vill berätta saker för 

eleverna handlar många gånger om att de då har kontroll på vilken information 

eleverna får. Det upplevs också vara ett ansvarstagande från lärarna sida, att det 

är deras ansvar att berätta för eleverna hur saker fungerar och hänger ihop, 

samtidigt som flera av lärarna vittnar om hur roligt det är att få föreläsa eller 

berätta för eleverna. Förmågan att muntligt kunna förmedla ett innehåll till 

eleverna verkar utifrån lärarnas beskrivningar vara starkt förknippat med deras 

roll som lärare, det vill säga deras profession. 

 

Tidigare bedömningsforskning och skolverksstudier har visat på en viss 

problematik kring lärares tolkningar av mål och betygskriterier, där tolkningarna 

har blivit så pass olika att likvärdigheten har satts ur spel.145 I denna studie är 

lärarnas beskrivningar av så väl examinationer som de tolkningar de gör av 

betygskriterierna i stället påtagligt likartade. I korthet är det möjligt att se i 

lärarnas beskrivningar att för betyget godkänt efterfrågas en deskriptiv förmåga 

hos eleverna, de ska kunna beskriva hur saker och ting är. Kopplat till betygen 

väl godkänt och mycket väl godkänt efterfrågas en mer problematiserande, 

analyserande och motiverande förmåga. 

 

Sett till den första forskningsfrågan som efterfrågar vad som är centralt i lärarnas 

utsagor om innehåll, metod och bedömning så finns det alltså en tydlig samstämmighet 

i lärarnas beskrivningar, av det som kan förstås som deras övergripande 

uppfattning om undervisning i samhällskunskapens A-kurs. En slutsats som till 

viss del skiljer sig från tidigare forskning men också stryker under det som 

tidigare samhällsdidaktisk forskning visat på framför allt gällande lärares val av 

innehåll och metod. 

 

Kunskapsbas och samhällskunskapsundervisning 

När den likartade övergripande berättelsen analyseras utifrån kunskapsbasens 

innehåll så synliggörs ytterligare en nivå i lärarnas beskrivningar. En nivå som 

blir tydlig när lärarna beskriver den mer dagliga undervisningen. Om vi förstår 

lärarnas övergripande berättelse som en beskrivning av deras 

                                                 
145

 Se till exempel Korp H (2006) Tholin J (2006), Selghed B (2004), Kroksmark T (2002) samt 
Skolverksrapporter 300:2007, 310:2008, 2010:12 
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uppfattning/förståelse av samhällskunskapsundervisning, det vill säga deras 

comprehension, så visar den andra nivån tydligare på lärarnas mer dagliga 

transformation.146 Beskrivningen av deras ämnestransformation visar att lärarnas 

förståelse av samhällskunskap anpassas till den kontext som de upplever att de 

befinner sig i. En likartad förståelse ger därav inte per automatik en likartad 

transformation, utifrån lärarnas beskrivningar i denna studie.  

 

I lärarnas beskrivningar av sin transformation anpassas såväl innehåll, metod 

och bedömning till den kontext som lärarna upplever att de befinner sig i. Det 

går alltså att skönja att lärarna gör olika ämnesdidaktiska överväganden 

beroende på deras uppfattning om till exempel elever och deras karakteristika 

samt undervisningens kontext. Denna anpassning är intressant och visar på 

dilemman som tidigare lyfts fram i forskning med utgångspunkt i 

frontlinjebyråkratiteorin.147  Dilemman som berör anpassning, individualisering 

och likvärdighet.  

 

Att anpassa sin undervisning till de elever som befinner sig i klassrummet är 

lärarens skyldighet.148 Anpassningen kan förstås som en del av lärares 

undervisningsstrategi, det vill säga ”hur ska jag möta dessa elever?”. I denna 

studie blir det tydligt i flera av lärarnas beskrivningar hur de försöker anpassa 

sin undervisning efter den elevgrupp som för tillfället är aktuell. Framför allt 

handlar det om att variera undervisningsmetoderna. Det kan handla om att 

undvika längre arbetsområden, minska ner på självständiga inslag, anpassa 

undervisningen efter vilka kurser eleven skall läsa efter A-kursen i 

samhällskunskap och så vidare.  

 

Ett frontlinjebyråkratiskt dilemma är dock om anpassningen går så långt att 

elevernas likvärdiga möjligheter att nå de mål och utveckla de förmågor som 

styrdokumenten berör, går förlorat. I denna studie synliggörs två typer av 

anpassning där likvärdigheten kan riskeras. Den första typen av anpassning är 

när lärarna skapar så kallade ”G-kurser”, där eleverna möter undervisning som 

möjliggör att de når målen i kursen men inte ger möjlighet för eleverna att 

                                                 
146

 Här skulle det också vara möjligt att använda Göran Lindes (2006) begrepp, där lärares förståelse 
berör det Linde kallar den potentiella repertoaren medan lärares transformation berör det Linde 
benämner som den manifesta repertoaren. 
147

 Se till exempel Lipsky M (1980), Gutmann A (1999), Schierenbeck I (2003), 
148

 LPF94 ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Skollagen 
föreskriver att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas 
(1 kap. 2 och 9 §§). Normerna för likvärdigheten anges genom de riksgiltiga målen. En likvärdig 
utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans 
resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar, behov och 
kunskapsnivå.” 
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utveckla de förmågor som krävs för att kunna nå alla betygssteg.149  De lärare 

som talar i termer av ”G-kurs” eller på liknande sätt beskriver sin undervisning, 

talar samtidigt om att de är medvetna om hur problematiskt denna anpassning 

kan vara. På så sätt slits lärarna mellan den anpassning som de upplever passar 

med majoriteten av eleverna i en klass, men som samtidigt riskerar stänga 

möjligheterna för några av eleverna. En lösning för dessa lärare har varit att låta 

elever som är intresserade av högre betyg, få arbeta mer på egen hand, göra 

andra examinationsfrågor och liknande. Däremot går det inte att komma ifrån 

att undervisningen inte ger alla elever likvärdig möjlighet att utveckla de 

förmågor som betygskriterierna efterfrågar.  

 

Den andra typen av anpassning handlar om när lärarna anpassar kraven för de 

olika betygsstegen, beroende på vilken elevgrupp de hanterar. Här handlar det 

inte om att lärarna tolkar betygskriterierna eller kunskapsmålen på olika sätt, 

utan att man väljer att anpassa kraven till de elever man undervisar.150 Denna 

anpassning kan gå åt två håll. Dels kan klasser där lärarna uppfattar eleverna 

som självgående och med stora förkunskaper, möta högre krav för att nå sina 

betyg, i denna studie nämns framför allt elever på naturvetenskapliga program 

och elever som läser samhällskunskapens A-kurs i årskurs tre. Dels är det de 

klasser där lärarna upplever att eleverna inte har lika stora förkunskaper och 

inte har det lika lätt att utveckla den kunskap som styrdokumenten efterfrågar. I 

dessa klasser kan istället kraven för framför allt betyget godkänt sänkas, ibland 

för att motivera elever som verkligen försöker, men ibland också för att få en 

rimlig betygssituation i en klass.  

 

Att resonera kring elever på olika program utifrån att de besitter olika kvalitéer 

just beroende av det program som de tillhör kan vara problematiskt, då det kan 

dölja bilden av specifika elever och deras behov. En elev på ett 

naturvetenskapligt program kan behöva oerhört mycket stöd för att nå målen i 

samhällskunskap, medan en annan elev på ett yrkesförberedandeprogram kan 

ha stora förutsättningar att nå ett högt betyg i samhällskunskap om den får 

möjlighet. Denna konstruktion av individ till ”typelev” känns igen från tidigare 

frontlinjebyråkratiteoristudier, där såväl Lipsky151, Schierenbeck152 och 

                                                 
149

 Denna typ av anpassning är även möjlig att se i Helena Korps (2006) studier som menar att skilda 
miljöer ”ger eleverna olika tillgång till de kunskaper och färdigheter som beskrivs i kursplaner och 
betygskriterier.” 
150

 Görel Bergman-Claesson (2003) och Viveca Lindberg (2002) visar även dem på lärares 
anpassning kopplat till olika klasser och program. 
151

 Lipsky M (1980) 
152

 Schierenbeck I (2003) 
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Hertzberg153 har visat att klientkonstruktioner har kunnat leda till felaktigt 

bemötande. Även Carlsson154 menar att elever många gånger konstrueras 

utifrån det sociala sammanhang som de ingår i och att lärares diskursiva 

konstruktioner av eleverna på så sätt återspeglas i klassrummets undervisning. 

  

Båda dessa typer av anpassning handlar till största del om lärarnas försök att 

möta så många elever som möjligt där de befinner sig och ge så många elever 

som möjligt chansen till i alla fall ett godkänt betyg i kärnämneskursen 

samhällskunskap A. Hur välvillig denna anpassning än är så finns det risk att 

elevernas rättsäkerhet och rätt till likvärdiga möjligheter är bristande om 

undervisningens utfall blir som lärarna beskriver. I förlängningen är detta 

problematiskt då, som Schierenbeck skriver, den offentliga politikens legitimitet 

hänger på att ”samhällsmedborgare skall bli behandlade som alla andra i 

förhållande till existerande regelverk och praxis.”155  

 

Sett till uppsatsens andra forskningsfråga som berör vilka delar i lärarnas 

kunskapsbas som tydliggörs i beskrivningen av deras innehåll, metod och bedömning så visar 

resultatet att alla delar av kunskapsbasen synliggörs på olika sätt. Tydligast är 

dock kopplingen mellan lärarnas beskrivning av sin dagliga undervisning och 

deras förståelse för elever och deras karakteristika, vars implikationer har 

diskuterat ovan. 

 

Kunskapsbas och friutrymme 

En av studiens utgångspunkter har varit lärarnas subjektiva friutrymme, det vill 

säga deras upplevda friutrymme och hur de beskriver sin undervisning inom 

ramen för detta. Friutrymmet har tydliggjorts utifrån Lipskys 

frontlinjebyråkratteori. Ur ett frontlinjebyråkratiskt perspektiv är det möjligt att 

se att alla lärare upplever sig fria, i förhållande till aktuella styrdokument, att 

skapa sin samhällskunskapsundervisning. Anledningen till känslan av frihet 

verkar dock i denna studie inte vara avgörande för hur lärarna beskriver sin 

undervisning. Det vill säga, oavsett om lärarna tycker styrdokumenten är bra 

eller dåliga, att de är tydliga eller otydliga eller om de helt enkelt anser att deras 

erfarenhet går före styrdokumentens skrivningar, så ger det ingen synlig effekt 

på hur de sedan beskriver sitt innehåll, sina metoder och sin bedömning. 

Studien visar därmed att det inte är upplevelsen av frihet i förhållande till 
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styrdokumenten som påverkar hur lärarna, i denna studie, planerar sin 

undervisning. I kombination med lärarnas kunskapsbas kan dock lärarnas 

upplevda friutrymme förstås utifrån fler aspekter än förhållandet till 

styrdokumenten. 

 

I denna uppsats så innefattar tolkningen av friutrymmet såväl lärarnas 

tolkningsutrymme som deras handlingsutrymme. När lärarnas beskrivningar av 

sin undervisning analyseras utifrån kunskapsbasens innehåll, så förefaller det 

som att lärarnas ”kunskaper” spelar olika roll vid deras tolkning eller vid deras 

handling. Resultatet visar att när det är lärarnas förståelse och tolkningar 

(comprehension) av samhällskunskapsundervisningen som står i fokus, i deras 

beskrivningar, så synliggörs framför allt delar av deras ämneskunskaper, 

kunskaper om styrdokument och deras generella pedagogiska kunskaper. När 

det istället är lärarnas mer dagliga handlingar (transformation) relaterat till 

samhällskunskapsundervisningen som är centralt i lärarnas beskrivningar, så 

synliggörs tydligare delar av lärarnas ämnesdidaktiska kunskaper, kunskaper om 

eleverna och deras karakteristika samt lärarnas förståelse för undervisningens 

kontext. 

 

Sett till den tredje forskningsfrågan som handlar om hur lärarnas upplevda 

friutrymme synliggörs i förhållande till deras kunskapsbas, så dras slutsatsen att 

samhällskunskapsundervisning kan få ett annat utfall än vad lärarnas förståelse 

visar på. I anslutning till upplevelsen av friutrymmet kan detta innebära att 

lärarna kan uppleva ett stort tolkningsutrymme, men samtidigt ett mindre 

handlingsutrymme när de undervisar i Samhällskunskapens A-kurs. Lärarna har 

med andra ord en förståelse och en uppfattning om ämnets innehåll, hur det 

bör undervisas, examineras och bedömas. I mötet med elever och kontextuella 

förutsättningar så behöver dock lärarnas förståelse många gånger modifieras, 

det vill säga anpassas. På så vis kan utrymmet att handla upplevas mindre av 

lärarna än utrymmet att tolka. Med andra ord kan även det subjektiva 

friutrymmet upplevas olika stort beroende på vilka förutsättningar 

undervisningen uppfattas ha av lärarna. Utifrån det kan lärarnas egna 

uppfattningar kringskära eller öppna upp det subjektiva friutrymmet. 

 

Denna förståelse av det subjektiva friutrymmet kan ses som ytterligare ett 

bidrag till Brante156, Lundström157 och Pardings158 resonemang om lärares 
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friutrymme. De undersöker i sina avhandlingar framför allt organisatoriska 

förändringars påverkan på upplevelsen av friutrymmet, medan denna 

undersökning visar att även lärarnas egna ”kunskaper” påverkar upplevelsen av 

friutrymmet.    

 

Samhällskunskapsundervisning – en ämnestransformation 

Genom att besvara uppsatsens tre forskningsfrågor är förhoppningen också att 

syftet skall vara uppfyllt. Licentiatuppsatsens syfte har varit att undersöka hur 

samhällskunskapsundervisning formas, utifrån erfarna lärares personliga kunskapsbas, inom 

ramen för deras individuella friutrymme. I resultatet och slutsatserna har det visat sig 

att samhällskunskapsundervisningen formas i mötet mellan de medverkande 

lärarnas förståelse för samhällskunskapsämnet, undervisningsmetoder, 

styrdokumentens skrivningar och deras uppfattningar om elever och 

undervisningens kontext. Mötet innebär att den övergripande likartade 

berättelsen om samhällskunskapsundervisning, som synliggjorts i lärarnas 

beskrivningar inte förefaller bli så likartad i det vardagliga undervisningsarbetet. 

 

Frontlinjebyråkrat och kunskapsbas – ett möte mellan teori och metod 

Att förstå lärare som frontlinjebyråkrater har syftat till att ge stadga åt 

förståelsen av lärares friutrymme. Frontlinjebyråkratteorin erbjuder också en 

bild av de dilemman som kan uppkomma i frontlinjebyråkratens yrkesvardag, 

dilemman som också blivit synliga i denna studie. På så vis menar jag att 

frontlinjebyråkratiteorin har ramat in uppsatsen och bidragit med en förståelse 

för svårigheterna att verka i mötet mellan styrdokument och elever. 

 

För att försöka förstå vad lärarnas transformation av samhällskunskap till 

undervisning kan bottna i så har Shulmans kunskapsbas och Model for Pedagogical 

Reasoning and Action tillförts som analysverktyg. Här har det varit av vikt att 

förstå kunskapsbasen som något föränderlig, individuellt, och kontextberoende. 

Det vill säga att lärarnas kunskapsbas hela tiden kan förändras utifrån nya 

intryck, det ”kunnande” som ingår inom kunskapsbasens delar kan också se 

olika ut för olika lärare, till exempel beroende på den kontext som de har 

befunnit sig i eller befinner sig i vid tillfället för studien.  

 

Ett problem med detta val av analysverktyg har varit den praktiknära ansatsen 

som undersökningen har haft, genom de praktiknära intervjufrågorna har inte 
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lärarna haft möjlighet att påvisa allt sitt ”kunnande” inom de olika delarna i 

kunskapsbasen. Jag ger därför ej heller sken av att säga något om lärarnas hela 

kunskapsbas eller dess innehåll, det finns med andra ord inte underlag att säga 

något om till exempel lärarnas hela ämnesförståelse eller ämnesdidaktiska 

kunnande. Att använda kunskapsbasen och Shulmans modell som 

analysverktyg menar jag ändå varit fruktbar på så sätt att de har hjälp till att 

synliggöra lärarnas resonemang kring sin undervisning och vad som kan spela 

roll i deras ämnestransformation. 

 

Då studien är så pass praktiknära är det möjligt att en kombination med 

ramfaktorteorin hade kunnat tydliggöra påverkan på friutrymmet ytterligare. I 

en studie med större omfång hade det varit intressant att få möjlighet att 

studera samhällskunskapsundervisningen inte bara ur ett individuellt perspektiv 

utan också ett strukturellt och på så sätt ge utrymme för ramfaktorteorin. 

 

Det finns också en infallsvinkel som försvinner när kunskapsbasen används 

som analysverktyg och det är betydelsen av lärarnas eget välbefinnande och 

”dagsform”. På samma sätt som lärarnas uppfattning om elevers karakteristika 

och utbildningens kontext har betydelse för den undervisning som sker oavsett 

lärarnas tolkningar och förståelse, så spelar deras eget välbefinnande roll. Har 

lärare en dålig dag eller en stressig dag så är det möjligt att de använder sig av 

metoder som de egentligen inte anser vara de bästa. Finns det ett innehåll som 

lärare tycker är extra kul så kan det få mer fokus, bara av den anledningen att 

läraren tycker det är roligt att arbeta med. I denna studie är det till exempel 

möjligt att en lärare pratar om riksdag och regering ”bara” två lektioner, för att 

läraren tycker det är tråkigt ämnesinnehåll. En annan lärare tar till 

instuderingsfrågor, när tillvaron är för stressig, fast denne inte är säker på hur 

väl dessa frågor fungerar för elevernas kunskapsutveckling. När lärares val 

studeras kopplat till deras undervisning så bör man med andra ord vara 

uppmärksam på betydelsen av lärarnas välbefinnande innan man drar sina 

slutsatser. 

 

Genom att kombinera frontlinjebyråkratteorin och Shulmans kunskapsbas och 

modell erbjuds ett nytt sätt att försöka förstå lärares uppfattningar inom ramen 

för deras subjektiva friutrymme. Där lärares anpassning av sin förståelse i mötet 

med olika elever och klasser är det resultat som tydligast kan symbolisera denna 

kombination av vald teori och metod. Det är också en kombination som skulle 

vara mycket intressant att använda vid studier som baseras på intervjuer och 
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observationer, för att kunna studera den faktiska ämnestransformation som 

sker i klassrummet. 

 

En ämnesdidaktisk studie 

I denna uppsats förstås ämnesdidaktik som en yrkesrelevant vetenskap som kan 

hjälpa oss att förstå och utveckla ämnen i sig. Definition som tydliggör detta 

synsätt har lånats från Lorentzen m.fl. breda ämnesdidaktiska definition.159 Att 

använda en bred ämnesdidaktisk definition har varit tilltalande, då den 

värdesätter all den kunskap som kan hjälpa oss att förstå ett ämnes uppbyggnad, 

hur lärande kan ske inom ämnet samt hur ämnet kan legitimeras och utvecklas.  

 

Vad är då det samhällsdidaktiska bidraget i denna studie? Förhoppningen är att 

uppsatsen har givit en inblick i hur lärare kan uppfatta ämnet samhällskunskap 

och utifrån det också vilket innehåll lärarna önskar fylla en A-kurs i 

samhällskunskap med och vilka metoder de uttrycker att de använder. Genom 

att synliggöra vilken kunskap och vilka förmågor lärarna vill att elever skall 

utveckla i samhällskunskapens A-kurser breddas också bilden av vad som är 

centralt för ämnet på denna nivå.  

 

Ett konkret innehållsmässigt resultat, som uppsatsen visar, är att 

samhällskunskapens A-kurs, utifrån lärarnas beskrivningar, förefaller ha ett 

tydligt statsvetenskapligt fokus, vilket ligger i linje med tidigare ämnesdidaktiska 

studier i samhällskunskap.160 Det som möjligt skiljer sig från tidigare studier är 

lärarnas uppfattning om ideologier som ett väsentligt innehåll, då det snarare 

har varit det svenska statsskicket som har kommit i första rummet. 

Undervisningen om ideologier syftar till att eleverna ska få möjlighet att 

utveckla förståelse för att man kan se på samhället på olika sätt, genom denna 

undervisning erbjuds eleverna olika perspektiv att se på samhället och 

samhällsfrågor.  Ideologiundervisningen har på så sätt ett större syfte än att 

utveckla kunskap om ideologierna per se.  

 

Att samhällskunskap till stor del bygger på kommunikation mellan elever och 

mellan lärare och elever, som ett led att utveckla elevernas förståelse för andras 

åsikter, lära sig motivera egna ståndpunkter och visa att de kan resonera, 

problematisera och analysera samhällsfrågor, är också ett ämnesdidaktiskt 
                                                 
159

 Lorentzen m.fl. (1998), sid. 7 
160

 Se till exempel Bjessmo L-E (1992,1994), Vernersson F (1994,1999), Bernmark-Ottosson A 
(2009) samt Selander S & Bronäs A (2002) 
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bidrag. Att kommunicera kan ses som ett givet inslag i alla 

undervisningssammanhang. När det dock finns en tydlig idé att 

kommunikationen är ett led i att få eleverna att utveckla förmågor som starkt 

knyts samman med samhällskunskap som ämne, så bör det kunna förstås som 

ämnesdidaktik.161   

 

Utöver ovanstående ämnesnära inslag så bidrar Shulmans kunskapsbas med att 

tydliggöra vikten av att studera ett ämnes transformation genom såväl intervjuer 

som observationer, då resultatet visar att lärares ämnesförståelse kommer till 

uttryck på olika sätt i olika klassrum och med olika elever.  

 

En studie av denna omfattning där generaliserbarheten, enbart utifrån lärarnas 

beskrivningar ej är så stor, ges heller ej möjligheten till så många 

ämnesdidaktiska svar, snarare indikationer på något.  Däremot öppnar studien 

förhoppningsvis för en del ämnesdidaktiskt mer spetsiga frågeformuleringar i 

kommande studier. Det skulle till exempel vara intressant att ytterligare 

fördjupa sig i aktualiteters och samhällsfrågors betydelse för att utveckla 

förståelse för samhällskunskapsämnet, vilka är två inslag som förefaller 

betydelsefulla i samhällskunskapsundervisningen. På liknande sätt kan man 

försöka förstå vad lärares centrala innehåll och val av metoder faktiskt syftar till 

att eleverna skall utveckla för förståelse och förmågor. I denna studie visar det 

sig till exempel att undervisningen om ideologier har ett sådant fördjupat syfte. 

Det kan också finnas anledningar att ställa samhällskunskapslärares 

examinationer under lupp, då de visar på ett tydligt möte mellan det innehåll 

som lärarna anser vara centralt och de förmågor som de vill att eleverna skall 

utveckla. Genom att studera examinationer i samhällskunskapsundervisningen 

bör det vara möjligt att få syn på hur samhällskunskapsämnet kan formas.162  

 

En annan ämnesdidaktiskfråga som framstår som viktig, kopplat till denna 

studie, är hur lärares anpassning faktiskt kan gå till gällande 

samhällskunskapsämnet. Vad är det lärare väljer att plocka bort, vad fördjupar 

de, hur förändras bilden av ämnet i olika klasser?   

 

                                                 
161

 I Kent Larsson (2007) och Åsa Forsbergs (2011) studier belyses just kommunikationens roll i 
samhällskunskapsämnet, där båda författarna har de deliberativa samtalet i fokus. Johan Liljestrand 
(2002) har även han studerat klassrums diskussioner i bland annat samhällskunskapsämnet. 
162

 Christina Odenstad (2010) och Tobias Jansson (2011) studerar i sina licentiatuppsatser prov och 
provkonstruktion i Samhällskunskap. Dessa undersökningar skulle i vidare studier kunna 
kompletteras på olika sätt, till exempel genom att studera olika typer av examinationer och hur de 
kan skilja sig åt i vilken kunskap de efterfrågar. 



118 
 

Samhällskunskapsundervisning idag och imorgon 

Samtidig som jag skriver slutsatser, sitter mina lärarkollegor och planerar för de 

nya samhällskunskapskurserna som blir verklighet hösten 2011. Kurser som har 

fått helt nya skrivningar och som har olika omfång beroende på vilket program 

som skall möta kursen.  Yrkesprogram kommer möta en samhällskunskapskurs 

som omfattar 50 poäng, med möjlighet att välja ytterligare en 

samhällskunskapskurs á 50 poäng.  Högskoleförberedandeprogram kommer 

möta minst en samhällskunskapskurs som omfattar 100 poäng. Här öppnar sig 

med andra ord nya undersökningsmöjligheter för kommande ämnesdidaktiska 

studier, hur kommer dessa kurser implementeras? Hur kan man förstå 

samhällskunskap som riktar sig mot vissa sorters program? Kommer lärares 

anpassning se ut på ett annat sätt när kurserna ser olika ut? Det vill säga hur 

kommer samhällskunskapsundervisningen formas efter införandet av nya 

gymnasieskolan 2011?  

 

I förändringens tid så kan det vara väl värt att utifrån denna studie komma ihåg, 

att oavsett hur många texter som formuleras och hur väl styrdokumenten listar 

mål och kunskapskrav så är det i mötet med elever som undervisningen sker. 

Lärarnas tolkningar kan uttryckas på ett sätt och ibland vara oerhört likartad, 

men utfallet i undervisningen anpassar läraren likväl till den elevgrupp denne 

möter. Lärares anpassning har i denna uppsats diskuterats ur ett 

frontlinjebyråkratiskt perspektiv, bland annat i termer av elevers likvärdiga 

möjlighet att utveckla den kunskap och de förmågor som efterfrågas. 

Diskussionen har inte i samma utsträckning handlat om den lika viktiga frågan 

– om lärare ges likvärdiga möjligheter att utföra sin undervisning? Lärarna har i 

denna studie berört aspekter som till exempel undervisningstid, ekonomi och 

tekniska möjligheter vilka de anser påverkar deras möjligheter att skapa 

undervisning. Så med oss in i den nya gymnasieskolan kan det vara av betydelse 

att diskutera likvärdighet ur såväl ett elevperspektiv som ur ett lärarperspektiv.   
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Sammanfattning 

I denna ämnesdidaktiska licentiatuppsats är jag intresserad av vilken 

undervisning inkluderat bedömning och betygssättning som kan ta form inom 

skolämnet samhällskunskap på gymnasiet.  Syftet är att undersöka hur 

samhällskunskapsundervisning formas, utifrån erfarna lärares personliga 

kunskapsbas, inom ramen för deras individuella friutrymme. 

 

För att tydliggöra lärares friutrymme så har uppsatsen förankrats i Michael 

Lipskys teori om frontlinjebyråkrater. Där frontlinjebyråkrater är de 

yrkesutövare vars yrke regleras av politiskt beslutade styrdokument samtidigt 

som de står i daglig kontakt med medborgarna i samhället, så som till exempel 

lärare som dagligen möter elever och även föräldrar. I detta möte, menar 

Lipsky, krävs utrymme för professionella bedömningar, vilket innebär att 

frontlinjebyråkrater får stor frihet att agera inom byråkratins ramar.163 I svensk 

forskning, med utgångspunkt i frontlinjebyråkratteorin, är nyttjandet av 

friutrymmet den empiriska fråga som väckt störst intresse. Till stor del handlar 

forskningen om hur friutrymme och handlingsförmåga kan balanseras. Det har 

bland annat studerats vilka aspekter som kan minska handlingsförmågan trots 

ett stort friutrymme. Dessa aspekter har visat sig vara till exempel ekonomi, 

organisatoriska förhållanden, traditioner, personliga tolkningar eller känslor hos 

frontlinjebyråkraten som påverkar handlingsförmågan eller upplevelsen av ett 

begränsat friutrymme.164 

 

Ljuset riktas i denna uppsats mot hur samhällskunskapslärares undervisning och 

bedömning formas i förhållande till deras subjektiva friutrymme. Vilket innebär 

att undersökningen tar sin utgångspunkt i lärarnas upplevda friutrymme.165 

Tidigare studier har också visat att specifika ämnen i sig, kan vara intressanta att 

undersöka ur ett friutrymmesperspektiv, då lärare kan uppleva ett större eller 

                                                 
163

Lipsky M, (1980), Lipsky använder även begreppet semi-professioner i beskrivningen av 
frontlinjebyråkraternas yrken. 
164

 Frontlinjebyråkratteorin har haft genomslag i svensk forskning framför allt i studier som berör 
yrkesutövare som socialarbetare, poliser och arbetsförmedlare. Att förstå lärare som 
frontlinjebyråkrater har, i forskningssammanhang, inte varit lika förekommande. För exempel 
”socialarbetare” se; Svensson K, Johansson E & Laanemets L (2008), Petersson H, Leppänen V, 
Jönsson S, Tranquist J (red.) (2006) samt Lindelöf M & Rönnbäck E (2004), För exempel ”poliser” 
se: Johansson E & Svensson K (2006) och Agevall L & Jenner H (red.) (2006), För exempel 
”arbetsförmedlare” se; Johansson R (1992), Schierenbeck I (2003) samt Hertzberg F (2003), För 
exempel ”lärare” se; Berg G (1999), Aili C m.fl. (2003), Fredriksson A (2006), Parding K (2007), 
Agevall L & Jenner H (2008), Annika Karlsson (2010) 
165

 Uttrycket ”subjektivt friutrymme” har lånats från K Parding (2007) som särskiljer det objektiva och 
det subjektiva friutrymmet. Det objektiva friutrymmet är det faktiska friutrymme som organisationen 
ställer upp medan det subjektiva friutrymmet är det friutrymmet som varje lärare upplever sig att ha.  
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mindre friutrymme i sin undervisning beroende på vilket ämne som 

undervisas.166 Samhällskunskap, som hypotetiskt utifrån till exempel Göran 

Linde kan förstås som ett svagt inramat ämne där lärares personliga tolkningar 

av kursplanen får stor betydelse, blir på så sätt utifrån ett friutrymmesperspektiv 

extra intressant.167   

 

I uppsatsen har det individuella friutrymmet undersökts utifrån perspektiven 

innehåll, metod och bedömning, kopplat till samhällskunskapsundervisning. Tanken 

är att även det subjektiva friutrymmet kan upplevas olika stort beroende på vad 

man ägnar sig åt inom ramen för sin undervisning.  Det subjektiva friutrymmet 

kan möjligtvis upplevas större eller mindre beroende på om man som lärare 

talar om sitt innehåll, sina metoder eller sin bedömning inkluderat 

betygssättning. 

 

För att synliggöra vilka uppfattningar som kan ligga bakom lärares 

ämnestransformation inom ramen för deras friutrymme har Lee Shulmans 

Kunskapsbas och Model of Pedagogical Reasoning and Action använts som 

analysverktyg. Avsikten har varit att uppmärksamma vilka delar av lärares 

personliga kunskapsbas som synliggörs i deras utsagor om sin 

samhällskunskapsundervisning. Önskan har varit att detta analysförfarande kan 

visa på några av de faktorer som kan ha betydelse för samhällskunskapslärarnas 

transformation och på så sätt också indikera vad som kan spela roll för hur 

lärare verkar inom ramen för sitt upplevda friutrymme.  

 

Studien är kvalitativ och vilar på en respondentundersökning där 

samtalsintervju har varit metoden för insamlingen av det empiriska 

materialet.168 Studien har riktat sig mot erfarna lärare då tidigare forskning har 

visat att de kan ge en bredare repertoar av olika tänkbara metoder, 

innehållsstrukturer och ämnesuppfattningar, än vad mindre erfarna lärare 

kan.169 Den erfarna lärarens kunskapsbas har helt enkelt utsatts för prövning vid 

fler tillfällen än den oerfarna lärarens.170  

                                                 
166

 Se t.ex. Linde G (1993) samt Grossman P, Stodolsky S. S & Knapp S. M (2004) 
167

 Linde G (1993) 
168

 Denna metod används till stor del för att just kartlägga människors uppfattning om ett fenomen. 
Fenomenet i denna uppsats är gymnasielärares uppfattningar om sin undervisning och bedömning i 
samhällskunskap. Esaiasson m.fl. (2007), sid. 259 
169

 För exempel se Nygren T (2008), Stukát S(1998), Naeslund L(1991), Linde G(1986). Gränsen för 
erfarenhet har i denna uppsats dragits vid sju års erfarenhet efter C.D Berliners (2004) forskning. 
170

 Jmf. t.ex. med Edmund Knutas (2008)  som i sin avhandling hänvisar till internationell forskning 
där man studerat lärares transformation, vilken visar att det t.ex. finns skillnader i presentation 
gällande erfarna kontra oerfarna lärare. Den erfarna läraren kännetecknas bland annat som ”den 
goda berättaren”.  
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Intervjumaterialet har sedan bearbetats med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys.171  

 

Studiens resultat visar att lärarna, i förhållande till styrdokumenten, upplever sig 

fria, men på olika sätt. Lärare upplever att styrdokumenten är bra och öppnar 

för ett stort tolkningsutrymme vilket på så sätt ger lärarna stor frihet att agera. 

Det finns de lärare som istället uppfattar styrdokumenten som otydliga och 

svåra, men att otydligheten i sig öppnar för en större frihet. Slutligen finns de 

lärare som säger att de inte bry sig om styrdokumenten så mycket och därför 

upplever sig fria i sin undervisning. Lärarna i studien är också tydliga med att 

vissa styrdokument eller delar av styrdokument väger tyngre än andra. Det finns 

ett tydligt fokus hos merparten av lärarna på samhällskunskapens kursplan, där 

uppnåendemål och betygskriterier finns beskrivet. 

 

När det gäller innehåll så är det tydligt att det finns ett övergripande innehåll 

som är återkommande i alla deltagande lärares samhällskunskapskurser som 

Statskunskap, Ekonomi och Internationella relationer. När beskrivningarna av 

innehåll analyseras utifrån kunskapsbasen, framträder framför allt lärarnas 

kunskap om styrdokument samt ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskap som 

centralt när det övergripande innehållet diskuteras. Kunskap om elever och deras 

karakteristika samt kunskap om undervisningens kontext förefaller påverka det mer 

dagliga innehållet, det vill säga det innehåll lärarna fyller till exempel ett 

ekonomiavsnitt med. 

 

Berättande, diskussioner och användningen av text är centrala metoder för alla 

lärare i studien. I vilken form eleverna får möta dessa metoder beror till stor del 

på den kontext de befinner sig i, som klassammansättning (till exempel genus 

och ålder), program, stor eller liten klass och liknande aspekter. På så sätt 

framträder lärarnas Kunskap om elever och deras karakteristika som viktigt när deras 

metoder diskuteras. I linje med detta blir också lärarnas ämnesdidaktiska 

förståelse tydlig i beskrivningarna av metoder. Dels anpassar de sina metoder 

efter sina uppfattningar om elever och elevgrupp, dels låter de ett visst innehåll 

förmedlas genom någon typ av metod som de anser kanske inte passar lika bra 

till ett annat innehåll.  

                                                 
171 Innehållsanalysen har gjorts med utgångspunkt i Alan Brymans resonemang (2004). Bryman 

menar att en kvalitativ innehållsanalys ofta innebär att forskaren kodar sina texter i termer av vissa 
teman och ämnesområden, med en strävan efter en kategorisering av den eller de företeelser som 
är av intresse. 
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Ämnesdidaktiska kunskaper, kunskaper om styrdokument, kunskaper om elever och deras 

karakteristika samt kunskaper om undervisningens kontext, är alla aspekter av lärarnas 

kunskapsbas som synliggörs i deras beskrivningar av examinationer, bedömning 

och betygssättning. Lärarnas ämnesdidaktiska förståelse blir som mest 

framträdande när examinationsuppgifterna beskrivs. Att döma av lärarnas 

beskrivningar så tycks samhällskunskapens betygskriterier här få ett stort 

genomslag. Lärarna i studien visar på en till synes samstämmig tolkning av 

samhällskunskapens betygskriterier, utifrån detta beskrivs också prov och andra 

examinationsuppgifter på ett likartat sätt. Lärarnas beskrivningar av sin 

betygssättning visar dock, oavsett de likartade tolkningarna, att undervisningen 

inkluderat bedömning och betyg förefaller påverkas av lärarnas kunskaper om 

elever och deras karakteristika samt kunskaper om undervisningens kontext. 

 

I denna studie ingår såväl lärarnas tolkningsutrymme som handlingsutrymme 

som delar av lärarnas friutrymme. Resultatet visar att den förståelse lärarna 

beskriver och de tolkningar de gör, modifieras i beskrivningen av deras 

transformation av ämnet. Det vill säga att lärarnas ämnesförståelse eller 

tolkningar av styrdokumenten anpassas till de förutsättningar som omger 

undervisningen, som till exempel aktuell elevgrupp. Detta kan leda till att 

samhällskunskapsundervisningen får ett annat utfall än vad lärarnas förståelse 

visar på. Lärarna kan med andra ord uppleva ett stort tolkningsutrymme, men 

samtidigt ett mindre handlingsutrymme inom ramen för deras friutrymme. 

Lärarna har med andra ord en förståelse och en uppfattning om ämnets 

innehåll, hur det bör undervisas, examineras och bedömas. I mötet med elever 

och kontextuella förutsättningar så behöver dock lärarnas förståelse många 

gånger modifieras, det vill säga anpassas. På så vis kan utrymmet att handla 

upplevas mindre av lärarna än utrymmet att tolka. Med andra ord kan även det 

subjektiva friutrymmet upplevas olika stort beroende på vilka förutsättningar 

undervisningen uppfattas ha av lärarna. Utifrån det kan lärarnas egna 

uppfattningar kringskära eller öppna upp det subjektiva friutrymmet. 

 

 



123 
 

Referensmaterial 

 

Litteraturförteckning 

Agevall L & Jenner H (2006). Polisarbete som en uppgift att hantera dilemman. I: Bilder av 
polisarbete – samhällsuppdrag, dilemman och kunskapskrav. Agevall L & Jenner H (red.). Acta 
Wexionensia Nr. 89/2006. Växjö University Press.  
 
Agevall L & Jenner H (2008). Lärares professionalitet – förmågan att hantera dilemman. I När 
den professionella autonomin blir ett problem. Jonnergård K, Funck K. E & Wolmesjö M (red.). Acta 
Wexionensia Nr. 161/2008. Växjö University Press. 
 
Aili C, Persson H & Persson K (2003). Mentorskap – Att organisera skolans möte med nya lärare. 
Studentlitteratur. Lund 
 
Almgren H m.fl. (2003). Reflex – Samhällskunskap för gymnasieskolan. Gleerups. Kristianstad. 
 
Alvesson M & Sköldberg K (2008). Tolkning och reflektion – vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 
Studentlitteratur (Andra upplagan). Danmark 
 
Ball J. S (2003). The teacher’s soul and the terrors of performativity. I: Journal of Educational 
Policy 2003. Vol.18 Nr. 2. Sid. 215-228  
 
Berg G (1981). Skolan som organisation : en analys av skolans organisatoriska struktur i ett 
förändringsperspekti: slutrapport från SÖ-projektet "Modeller för lokal utvecklingsplanering och 
utvärdering " (projekt 6041). Uppsala. Uppsala universitet. 
 
Berg G (1999). Skolpolitik och skolans gräsrotsadministratörer. I: En friare skola – om styrning 
och ledning av den lokala skolan. Lindkvist L, Löwstedt J & Torper U (red.) 
 
Bergman-Claeson G (2003). Tre lärare – tre världar. Lärarkommentarer till elevtexter i tre 
gymnasieklasser. PU-rapport 2003:1. Uppsala universitet. Uppsala 2003 
 
Berliner D.C (2004). Describing the Behaviour and Documenting the Accomplishments of 
Expert Teachers. I: Bulletin of Science, Technology & Society, 24(3), sid. 200-212. 
 
Bernmark-Ottoson A (2009). Samhällskunskapslärare. I Ämnesdidaktiska insikter och strategier. 
Studier i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik nr. 1. Schüllerqvist B & Osbeck C (red.) 
Karlstad University Press. Karlstad 
 
Bernmark-Ottosson A (2005). Demokratins stöttepelare. Karlstad University Studies 2005:7. 
Karlstad 
 
Bishop K & Denley P (2007). Learning Science Teaching: Developing A Professional Knowledge Base. 
Open University Press. Maidenhead. England 
 
Bjessmo L-E (1990). Samhällskunskapen i gymnasieskolan. Häften för didaktiska studier 47, 
Stockholm. HLS Förlag. 
 
Bjessmo L-E (1992). Samhällsfrågan är fri. Häften för didaktiska studier 32/33, Stockholm. HLS 
Förlag. 



124 
 

 
Bjessmo L-E (1994). Elevens samhällsbild. Stockholm. HLS Förlag. 
 
Brante G (2008). Lärare av idag: om konstitutionering av identitet och roll. Malmö. Lärarutbildningen, 
Malmö högskola. (Malmö studies in educational sciences 1651-4513;43) 
 
Broman A (2009). Att göra en demokrat? Demokratisk socialisation i den svenska gymnasieskolan. 
Karlstad University Studies 2009:41. Karlstad  
 
Bromsjö B (1965). Samhällskunskap som skolämne: målsättningar, kursinnehåll och arbetssätt på den 
grundläggande skolans högstadium. Svenska Bokförlaget. Stockholm 
 
Bronäs A (2003). Demokrati i Samhällsundervisningen – Kunskap eller Fostran? I Kobran, 
Nallen och Majjen – Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning. Selander S (red.) 
Forskning i Fokus nr.12, Myndigheten för skolutveckling. Stockholm 
 
Bronäs A (2000). Demokratins ansikte. Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för 
undervisningsprocesser, kommunikation och lärande. Stockholm 
 
Bronäs A & Selander S (2002). Samhällskunskap som skolämne. I: Skolämne i kris? Falkevall B 
& Selander S (red.). HLS Förlag. Stockholm 
 
Bryman A (2004). Social research methods. Oxford University Press. Oxford 
 
Carlgren I & Marton F (2000). Lärare av imorgon. Lärarförbundets förlag. Stockholm 
 
Carlsson L (2006). Medborgarskap som demokratins praktiska uttryck i skolan: diskursiva 
konstruktioner av gymnasieskolans elever som medborgare. Växjö University Press. Växjö 
 
Dahlgren L-O & Vernersson F (1987). Fenomenografiska studier inom samhällskunskap. 
Universitetet i Linköping, Lärarutbildningen. Linköping 
 
Deng Z (2007). Transforming the Subject Matter: Examining the Intellectual Root of 
Pedagogical Content Knowledge. I: Curriculum Inquiry 37:3 2007. The Ontario Institute for 
Studies in Education of the University of Toronto. 
 
Edholm E (1986). Arbetslivet i läromedel – En studie av hur arbetslivet skildras i läroböcker i 
samhällskunskap. Arbetsrapport från Pedagogiska institutionen Umeå universitet nr 33, 1986. 
Umeå 
 
Ekman G (1999). Från text till batong: om poliser, busar och svennar. Ekonomiska 
forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm. Stockholm 
 
Ekman T (2007). Demokratisk kompetens – om gymnasiet som en demokratiskola. Göteborg: 
Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Göteborg Studies in Politics No. 103. 
 
Englund T (2005). Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension. Daidalos. Göteborg 
 
Englund T (1997). Undervisning som meningserbjudande I: Uljens Michael (red.)  Didaktik.  
Studentlitteratur 1997. Malmö  
 
Englund T (1984). Utgångspunkter för samhällsorienteringens didaktik. Arbetsrapporter Pedagogiska 
institutionen. Uppsala universitet 1984 nr. 82 
 



125 
 

Esaiasson P, Gilljam M, Henrik O & Wängnerud L (2007). Metodpraktikan. Konsten att studera 
samhälle, individ och marknad. Nordstedts Juridik AB, tredje upplagan. Vällingby. 
 
Fenstermacher G. D (1994). The Knower and the Known: The Nature of Knowledge in 
Research on Teaching. Review of Research in Education, 20, sid. 3–56. 
 
Forsberg Å (2011). ”Folk tror ju på en om man kan prata". Deliberativt arrangerad undervisning på 
gymnasieskolans yrkesprogram. Karlstad University Studies. Karlstad 
 
Fredriksson A (2010). Marknaden och lärarna - Hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga 
tjänstemannaskap. Göteborg Studies in Politics nr. 123. Göteborg 
 
Fredriksson A (2006). Läraruppdraget i en förändrad skola – om ett tjänstemannaskap i 
skärningspunkten mellan byråkrati, professionalism, marknad och brukarinflytande. Statsvetenskapliga 
institutionen, Göteborgs universitet. Avhandlings-PM. 
 
Freidson E (2001). Professionalism: The third logic. Chicago. University of Chicago Press. 
 
Funck K. E (2008). Från fri yrkesutövare till anställd tjänsteman – om det önskvärda i att 
begränsa den professionella autonomin. I: När den professionella autonomin blir ett problem. 
Jonnergård K, Funck K. E & Wolmsjö M (red.). Acta Wexionensia Nr. 161/2008. Växjö 
University Press. Växjö 
 
Gess-Newsome J (1999). Pedagogical Content Knowledge: An Introduction and Orientation. 
I: Examining pedagogical content knowledge: the construct and its implications for science education. Gess-
Newsome J & Lederman G. N (ed.). Kluwer Academic Publishers. Holland. 
 
Goodson I och Numan U (2003). Översättning: Birgitta Öström. Livshistoria och 
professionsutveckling: berättelser om lärares liv och arbete. Lund. Studentlitteratur. 
 
Grossman P, Stodolsky S. S, Knapp S. M (2004). Making subject matter part of the equation: The 
intersection of policy and content. An Occasional Paper. Center for the Study of Teaching and Policy. 
University of Washington. 
 
Gustavsson N (2010). Lärare i en ny tid: om grundskollärares förhandlingar av professionella identiteter. 
Umeå School of Education, Umeå universitet. 
 
Gutmann A (1999). Democratic education: with a new preface and epilogue. Princeton. Princeton 
University Press  
 
Hargreaves A (1998). Översättning: Sten Andersson.  Läraren i det postmoderna samhället. Lund. 
Studentlitteratur. 
 
Hashweh Z. M (2005). Teacher pedagogical constructions: a reconfiguration of pedagogical 
content knowledge. I: Teachers and Teaching; theory and practice. Vol.11, No.3, Juni 2003, sid.273-
292 
 
Hertzberg F (2003). Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet. Arbetsliv i omvandling 2003:7. 
Stockholms universitet. Stockholm 
 
Jansson T (2011). Vad kommer på provet? Gymnasielärares provpraxis i samhällskunskap. Studier i de 
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Karlstad University Studies. Karlstad 
 



126 
 

Johansson E & Svensson K (2006). Omedelbart samarbete – En rapport om polisers handlingsutrymme 
vid handräckning enligt LVU och LVM. Rapportserie i socialt arbete Nr.4. Institutionen för 
vårdvetenskap och socialt arbete (IVOSA). Växjö universitet.  
 
Johansson R (1992). Vid byråkratins gränser. Om handlingsfrihetens organisatoriska begränsningar i 
klientrelaterat arbete. Arkiv förlag, tredje upplagan. Halmstad. 
 
Jonnergård K, Funck K. E, Wolmesjö M (red.) (2008). När den professionella autonomin blir ett 
problem. Acta Wexionensia Nr. 161/2008. Växjö University Press. Växjö 
 
Jörgel-Löfström C (1996). Nya erfarenheter i SO – undervisningen – Exempel från ett klassrum 
Bonnier utbildning. Stockholm 
 
Karlsson A (2010). Samhällskunskapslärares professionella förhållningssätt vid betygsättning. Paper till 
Konferens om Pedagogisk bedömning 20-21/10, 2010. Stockholm 
 
Knutas E (2008). Mellan retorik och praktik – en ämnesdidaktisk och läroplansteoretisk studie av 
svenskämnena och fyra gymnasielärares svenskundervisning efter gymnasiereformen 1994. Umeå 
Universitet. Umeå 
 
Korp H (2006). Lika chanser i gymnasiet?: En studie om betyg, nationella prov och social reproduktion. 
Malmö. Lärarutbildningen, Malmö högskola. 
 
Kroksmark T (2002). En tankes fall i praktiken – då den målrationella styrningen möter 
skolan. I Att bedöma eller döma. Tio artiklar om bedömning och betygssättning (s.57-76). Stockholm: 
Skolverket, Liber Utbildningsförlag 
 
Kvale S (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur. Danmark 
 
Larsson K (2007). Samtal, klassrumsklimat och elevers delaktighet: överväganden kring en deliberativ 
didaktik. Örebro Studies in Education 21. Örebro 
 
Liljestrand J(2002). Klassrummet som diskussionsarena. Örebro Studies in Education 6. Örebro 
 
Lindberg V (2002). Införandet av godkändgränsen - konsekvenser för lärare och elever. 
Artikel i: Att bedöma eller döma: tio artiklar om bedömning och betygssättning. Statens skolverk. 
Stockholm 
 
Lindblad S (2004). Nittiotal: Om Lärarna, Skolan och Samhället av idag. Uppsala. Uppsala 
universitet, pedagogiska institutionen.  
 
Lindblad S, Linde G, Naeslund L (1999). Ramfaktorteori och praktiskt förnuft. Artikel i: 
Pedagogisk Forskning i Sverige 1999 årg 4 nr 1 sid. 93–109 
 
Linde G (1986). Yrket som livsform: en studie av gymnasielärarnas arbetsförhållanden. Stockholm. 
Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, institutionen för pedagogik. 
 
Linde G (1993). On curriculum transformation: explaning selection of content in teaching. Stockholm. 
Högskolan för lärarutbildning. 
 
Linde G (2006). Det ska ni veta!: En introduktion till läroplansteori. Lund. Studentlitteratur. 
 
Lindelöf M & Rönnbäck E (2004). Att fördela bistånd – Om handläggningsprocessen inom 
äldreomsorgen. Umeå universitet. Institutionen för socialt arbete No.41. Umeå 



127 
 

 
Lipsky M (1980). Street-Level Bureaucracy – dilemmas of the individual in public services. New York: 
Russell Sage. 
 
Lorentzen S m.fl (1998). Fagdidaktikk i fagdidaktikkens forutsetninger og utvikling. 
Universitetsforlaget. Oslo 
 
Loughran, J. J., Mulhall, P., & Berry, A. (2006). Understanding and Developing Science Teachers’ 
Pedagogical Content Knowledge. Sense Publishers. Rotterdam 
 
Lundahl C (2006). Viljan att veta vad andra vet – Kunskapsbedömning i tidigmodern, modern och 
senmodern skola. Uppsala universitet. Arbetsliv i omvandling 2006:8. Arbetslivsinstitutet. 
Stockholm 
 
Lundgren U. P. (2002). Utbildningsforskning och utbildningsreformer. Pedagogisk forskning i 
Sverige, 7 (3), 233-243 
 
Lundquist L (1992). Förvaltning, stat och samhälle. Studentlitteratur. Lund 
 
Lundström U (2007). Gymnasielärare – perspektiv på lärares arbete och yrkesutveckling vid 
millenniumskiftet. Umeå Universitet. Umeå 
 
Läroplan för de frivilliga skolformerna – Lpf94. Fritzes. Stockholm 
 
Magnusson S, Krajcik J & Borko H (1999). Nature, Sources and Development of Pedagogical 
Content Knowledge for Science Teaching. I: Examining pedagogical content knowledge : the construct 
and its implications for science education. Gess-Newsome J & Lederman G. N (ed.). Kluwer 
Academic Publishers. Holland 
 
Molin L (2006). Rum, frirum och moral – en studie av skolgeografins innehållsval. Geografiska 
regionstudier nr. 69. Uppsala universitet. 
 
Moqvist L (2005). Ledarskap i vardagsarbetet – en studie av högre chefer i statsförvaltningen. Linköping. 
Filosofiska fakulteten, Linköpings Universitet. 
 
Naeslund L (1991) Lärarintentioner och skolverklighet – Explorativa studier av uppgiftsutformning och 
arbetsförhållanden hos lärare på grundskolans högstadium. HLS Förlag. Stockholm 
 
Niklasson Lars (1989). Den enögda historien – Bilden av stat och marknad i läroböckerna i 
samhällskunskap och historia för högstadiet och gymnasiet. Aktuell information Näringslivets 
Ekonomifakta Augusti 1989 
 
Nordgren K (2008). Prov och Provfrågor. I Betyg i teori och praktik. Jansdotter Samuelsson M & 
Nordgren K (red.). Malmö. Gleerups utbildning AB.  
 
Nygren Thomas (2009). Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och undervisningsstrategier. Umeå 
Universitet. Umeå 
 
Odenstad C (2010). Prov och bedömning i samhällskunskap – En analys av gymnasielärares skriftliga 
prov. Studier i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik nr.4. Karlstad University Studies. 
Karlstad 
 



128 
 

Olsson R (2009). Översikt och ett försök till analys av svenskt forsknings- och utvecklingsarbete i 
samhällsdidaktik. Paper presenterat vid konferensen NOFA 2 Den anden Nordiske 
Fagdidaktikkonference 13 – 15 maj 2009 Middelfart  
 
Parding K (2007). Upper secondary teachers' creation of discretionary power: the tension between profession 
and organisation. Luleå. Division of Industrial Processes, Department of Human Work Sciences, 
Luleå University of  Technology. 
 
Parding K (2010). Lärares arbetsvillkor – handlingsutrymme i tider av förändrad styrning. 
Didaktisk tidskrift, vol. 19, No. 2. Jönköping University Press 
 
Petersson H, Leppänen V, Jönsson S och Tranquist J (red.) (2006). Villkor i arbete med 
människor – en antologi om human servicearbete. Arbetsliv i Omvandling 2006:4. Arbetslivsinstitutet. 
Stockholm  
 
Rothstein B (red.) (2010). Politik som organisation. Fjärde upplagan. SNS Förlag. Stockholm 
 
Sannerstedt A (2001). Implementering – hur politiska beslut genomförs i praktiken. I Politik 
som organisation. (s.18-47) Rothstein B. SNS Förlag Stockholm. Angered, tredje upplagan. 
 
Schierenbeck I (2003). Bakom välfärdsstatens dörrar. Göteborg studies in politics. Umeå. Boréa.  
 
Schön D (1983). The reflective practitioner: how professionals think in action. New York. Basic Books 
cop. 
 
Selander S m.fl. (1992). Bilden av arbetsliv och näringsliv i skolans läroböcker. Publica. Stockholm 
 
Selghed B (2004). Ännu icke godkänt. Lärares sätt att erfara betygssystemet och dess tillämpning i 
yrkesutövning. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola. (Malmö Studies in Educational 
Sciences No.15) 
 
Severin R (2002). Dom vet vad dom talar om. En intervjustudie om elevers uppfattningar av begreppen 
makt och samhällsförändringar. Göteborg Studies in educational sciences 182, Göteborg: 
Göteborgs universitet 
 
Shulman L (1986). ”Those Who Understand. Knowledge Growth in teaching”. Educational Researcher, 
Vol.15, No.2 
 
Shulman L (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational 
Review. Vol. 57,  No.1, sid. 1-22  
 
Shulman L (1987b). Sounding an Alarm: A Replay to Sockett. I: Harvard Educational Review. 
Vol.57, No.4. November 1987. 
 
Skolinspektionen (2010). Betygssättning i gymnasiskolan. Kvalitetsgranskning Rapport 2010:12. 
Stockholm  
 
Skolverket (1996). Grundskola för bildning – kommentarer till läroplan, kursplaner och betygskriterier. 
Fritzes, Stockholm. 
 
Skolverket (2004). Allmänna råd och kommentarer – Likvärdig bedömning och betygsättning. 
 
Skolverket (2007a). Provbetyg – Slutbetyg – Likvärdig bedömning. Rapport 300. 
 



129 
 

Skolverket (2007b). EU-undervisning i gymnasieskolan. Rapport 308 
 
Skolverket (2008). Kursplanen – ett rättssnöre? Rapport 310. 
 
Sockett T. H (1987). Has Shulman Got the Strategy Right? I: Harvard Educational Review. 
Vol.57, No.2. Maj 1987. 
 
Strike K (1993). Professionalism, Democracy, and Discursive Communities: Normative Reflections on 
Restructuring. American Educational Research Journal, Vol. 30, No. 2, 255-275  
 
Strömberg B (1994). Läraryrket en profession? En överblick och några funderingar i anslutning till aktuell 
professionsforskning. Rapport nr. 1994:2. Institutionen för vårdlärarutbildning. Göteborgs 
universitet. 
 
Stukát S (1998). Lärares planering under och efter utbildningen. Acta Universitatis Gothoburensis. 
(Göteborg educational sciences 0436-1121;121). Göteborg 
 
Svensson K, Johansson E & Laanemets Leili (2008). Handlingsutrymme – Utmaningar i socialt 
arbete. Natur och Kultur. Stockholm  
 
Svingby G m.fl (1990). Omvärldskunskap: SO – Bakgrund, Beskrivning av undervisningen, Fostran till 
demokrati. Rapporter från institutionen för pedagogik 1990:2 Göteborgs universitet. 
 
Svingby G (1983). Begrepp och begreppsbildning inom skolans samhällsorientering. Pedagogisk 
Forskningsinstitutt Universitetet i Oslo 
 
Tholin J (2006).  Att kunna klara sig i ökänd natur. En studie av betyg och betygskriterier – historiska 
betingelser och implementering av ett nytt system. Borås: Institutionen för pedagogik och didaktik, 
Högskolan i Borås 
 
Trost J (1997). Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur. Lund 
 
Utbildnings- och kulturdepartementet (2005). Rätten att sätta och utfärda betyg, DS 2005:35. 
Fritzes Offentliga Publikationer. Västerås. 
 
Verloop N, Driel V. J, Meijer P (2001). Teacher knowledge and the knowledge base of 
teaching. I: International Journal of Educational Researcher Nr.35, sid.441-461 
 
Vernersson F (1994). Hur lärare i samhällskunskap ser på sin egen undervisning. Rapport Nr 27. 
Skapande vetande, Linköpings universitet. 
 
Vernersson F (1999). Undervisa om samhället. Didaktiska modeller och läraruppfattningar.  
Studentlitteratur, Lund 
 
Widerberg K (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Studentlitteratur. Lund 
 
Wikman B (2003).  Att möta sin demokratisyn – Fyra lärare i samhällskunskap på gymnasieskolan ger 
sin bild av demokrati, i förhållande till berättelser ur livshistorien och undervisningen. Lärarhögskolan i 
Stockholm. Institutionen för undervisningsprocesser, kommunikation och lärande. Stockholm 
 
 



130 
 

Internetkällor 

Aftonbladet 2007- 05-16. Han fick bara G. http://aftonbladet.se/nyheter/article491627.ab, 
090909 
 
Aftonbladet 2007-05-15. Lärarna gick på tjejernas betygskupp. 
http://aftonbladet.se/nyheter/article491218.ab, 090909 
 
Riksrevisionen (2004). Betyg med lika värde? – en granskning av statens insatser (RiR 2004:11). 
http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/EArchiveFollowUpPage____851.aspx (101216) 
 
Rättsnätet. SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030460.htm (110120) 
 
Skolverket. Ämne – Samhällskunskap. 
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/SH/titleId/Samh%E4lls
kunskap (101216) 
 
Skolverket. Kursplan för SH1201 – Samhällskunskap A.  
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/SH/titleId/Samh%E4lls
kunskap (101216) 
 
Sydsvenskan 2007-06-16. Vinden har vänt för skolbetygen. 
http://sydsvenskan.se/sverige/article245992.ece?context=print (101216) 



131 
 

Bilagor 

Bilaga 1: Informationsbrev nr. 1 

 

Till:      

Rektorer 

Ämnesföreträdare i samhällskunskap 

Lärare i samhällskunskap 

 

 

Hej, 

 

Mitt namn är Anna Karlefjärd och jag är verksam gymnasielärare i samhällskunskap och 

geografi. Från och med hösten 2008 har jag fått möjlighet att på 80 procent forska om 

samhällskunskapsdidaktik vid Karlstads universitet.  

 

Ämnesdidaktik har växt fram som eget forskningsfält under de senaste åren och fokuserar på 

de reflektioner som kan kopplas till ett ämne och till undervisningen i detta ämne. 

Förhoppningen är att den ämnesdidaktiska forskningen kan hjälpa oss att utveckla ny kunskap 

om hur ett specifikt ämne kan läras, undervisas och utvecklas. 

 

Det samhällskunskapsdidaktiska forskningsfältet är på många sätt outforskat vilket innebär att 

det finns lite kunskap om hur samhällskunskap på gymnasiet kan läras och undervisas. Jag ser 

det därför som angeläget att undersöka hur erfarna gymnasielärare i samhällskunskap 

resonerar kring sitt ämne, sin undervisning och de styrdokument som finns kopplade till 

ämnet. Studiens övergripande syfte är att undersöka hur gymnasielärare omställer ämnet 

samhällskunskap till undervisning, i mötet mellan ämnet och kursplanens mål och 

betygskriterier. 

 

För att studien skall få en sådan bred repertoar som möjligt av tänkbara metoder, 

innehållsstrukturer, ämnesuppfattningar och undervisningskontext söker jag nu efter erfarna 

(minst sju års undervisningserfarenhet) gymnasielärare som undervisar i samhällskunskap på 

såväl praktiska som teoretiska program och som är villiga att vara informanter i min studie. 

 

De lärare som ställer upp som informanter kommer i en samtalsintervju få berätta om sin 

undervisning i samhällskunskap, sin syn på ämnet, sitt förhållande till styrdokumenten och sitt 

arbete med betyg och bedömning. Intervjun tar cirka en timmes tid och kommer att 

genomföras individuellt på lärarnas arbetsplatser under hösten 2009. Minst tio 

samhällskunskapslärare kommer att ingå i studien, från såväl olika skolor som kommuner. 

 

Deltagandet i studien är givetvis frivilligt och kan avbrytas när som helst under studiens gång. 

Alla deltagande lärare och skolor kommer i det publicerade materialet anonymiseras och ingen 

koppling kommer att göras mellan specifika skolor och specifika lärare. Studien kommer i 
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första hand användas till en licentiatavhandling men kan också komma publiceras i 

vetenskapliga tidskrifter och i framtida studielitteratur. 

 

De lärare som är intresserade av att delta i denna studie kommer få ytterligare ett 

informationsbrev, där bland annat intervjuunderlaget kommer att bifogas.  

 

Min förhoppning är att det finns lärare på Er skola som är intresserade av att delta i denna 

studie vid passande tillfälle under höstterminen 2009. Om Ni har frågor eller vill anmäla Ert 

intresse att delta i studien är ni varmt välkomna att höra av er till mig: 

 

E-post: anna.karlefjard@kau.se 

Telefon arb: 054-700 18 58 

Telefon mobil: 070-564 82 11 

 

Mina handledare vid Karlstads universitet och Avdelningen för politiska och historiska studier 

är: 

 

Docent Hans Lödén, e-post Hans.Loden@kau.se, telefon 054-700 13 20 

 

Universitetslektor Johan Samuelsson, e-post Johan.Samuelsson@kau.se, telefon 054-700 13 03 

 

De står också till förfogande för frågor om studien. 

 

Med Vänlig Hälsning  

 

Anna Karlefjärd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

Bilaga 2: Informationsbrev nr. 2 

Hej, 

 

Du är en av de lärare som har visat intresse av att delta i min studie angående hur lärare 

undervisar, bedömer och betygsätter i ämnet samhällskunskap på gymnasiet. Jag är tacksam 

för ditt engagemang och ser fram emot att träffas vid inbokad tid under höstterminen 2009. 

Tanken med detta brev är att du ska få ytterligare information om studiens upplägg samt 

intervjufrågornas innehåll. 

 

Jag vill återigen påminna dig om att deltagandet är helt frivilligt och du har när som helst rätt 

att avbryta ditt deltagande. I detta brev bifogas möjligheten att ge ditt skriftliga samtycke till 

deltagande i studien. 

 

Studiens övergripande syfte är att undersöka hur gymnasielärare omställer ämnet 

samhällskunskap till undervisning, i mötet mellan ämnet och kursplanens mål och 

betygskriterier. De frågor som studien ämnar besvara är: 

 

 Hur omställer lärare ämnet samhällskunskap till undervisning? 

 Hur tolkar lärare betygsrelaterade begrepp i samhällskunskapens kursplan? 

 Hur kopplar lärare sina tolkningar till ämnet samhällskunskap och omställer det till 

undervisning? 

 

Du kommer i en samtalsintervju få berätta om din undervisning i samhällskunskap, din syn på 

ämnet, ditt förhållande till styrdokumenten och arbete med betyg och bedömning.  

 

Du kommer tillsammans med tio andra erfarna gymnasielärare ingå i studien och dina svar 

kommer enbart kategoriseras utifrån det innehåll svaren ges. I studiens bearbetning, analys 

och publicering kommer så väl du som lärare som din skola, vara helt anonymiserad och inga 

svar kommer kopplas till någon enskild skola. Då det finns lite kunskap om hur 

samhällskunskap på gymnasiet kan läras och undervisas, är studiens fokus din uppfattning om 

hur du gör när du undervisar och vad som är viktigt för dig.  

 

Studien kommer i första hand användas till en licentiatavhandling men kan också komma 

publiceras i vetenskapliga tidskrifter och i framtida studielitteratur.  

 

Nedan kan du se de frågor som kommer att ligga till grund för vårt samtal. Dessa skickas med 

för att du ska få möjlighet att tänka igenom dina svar. Du får gärna ta med material till vårt 

möte som du tycker belyser dina svar, så som t.ex. planeringar, elevuppgifter, 

genomgångsmaterial och prov. 

 

Övergripande samtalspunkter: 

 

1. Vilket innehåll du ger dina samhällskunskapskurser och varför är det just det innehållet som är 

viktigt för dig! 
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2. Hur ser upplägget av kurserna ut och hur vill du motivera detta? 

 

3. Hur bedöms eleverna under kursens gång – vilka examinationsformer används och hur 

motiveras detta – vad efterfrågar examinationerna, vad vill du att eleven skall visa? 

 

4. Hur arbetar du med betygssättningen, vilket underlag är viktigt? 

 

5. Vilken roll spelar styrdokumenten för dig och din undervisning? 

 

6. Skiljer sig din undervisning åt i dina olika klasser och i så fall på vilket sätt? 

 

 

Samtal kring samhällskunskapens betygskriterier: 

 

7. Följande begrepp är vanligt återkommande i flera ämnens kursplaner och jag skulle vilja att du 

beskriver hur du tolkar dessa: Beskriva, Reflektera, Granska och Analysera  

 

8. Hur arbetar du med att få eleverna att utveckla ovanstående förmågor i dina kurser? 

 

9. Hur anser du att dessa begrepp kan kopplas till undervisningen i samhällskunskap. Vad är t.ex. 

en granskande eller analyserande uppgift i samhällskunskap?  

 

 

Om Ni har frågor är ni varmt välkomna att höra av er till mig: 

 

E-post: anna.karlefjard@kau.se 

Telefon arb: 054-700 18 58 

Telefon mobil: 070-564 82 11 

 

Mina handledare vid Karlstads universitet och Avdelningen för politiska och historiska studier 

är: 

 

Docent Hans Lödén, e-post Hans.Loden@kau.se, telefon 054-700 13 20 

 

Universitetslektor Johan Samuelsson, e-post Johan.Samuelsson@kau.se, telefon 054-700 13 03 

 

De står också till förfogande för frågor om studien. 

 

Nedan finner Ni möjligheten till skriftligt samtycke till Ert deltagande i studien, denna kan 

överlämnas vid vår intervju. 

 

Med Vänlig Hälsning  

 

Anna Karlefjärd 
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Deltagande i studie om lärares undervisning i samhällskunskap 

 

Jag ger här mitt samtycke till att delta som informant i Anna Karlefjärds studie om hur lärare 

undervisar i samhällskunskap på gymnasiet. Jag är införstådd med att deltagandet är helt 

frivilligt och att jag när som helst under studiens empiriinsamling kan avbryta mitt deltagande. 

Om jag väljer att avbryta mitt deltagande under denna tid, kommer också det material som jag 

har bidragit med tas bort som underlag för studien. 

 

 

_________________ ________________________________________________ 

Datum  Namn 
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Bilaga 3: Intervjuguide 

 
Övergripande samtalspunkter: 
 

 Berätta vilket innehåll du ger dina samhällskunskapskurser och varför det är just det 
innehållet som är viktigt för dig! 

 

 Hur undervisar du, vilka metoder är centrala i din undervisning.  
 

 Hur ser kopplingen ut mellan metod och innehåll? 
 

 Vilka faktorer upplever du spelar in när du planerar dina kurser och dess innehåll?  
 

 Spelar olika faktorer olika roll när innehåll, metod och examinationsuppgifter 
planeras, eller när undervisning och bedömning genomförs? 

 

 Vilken frihet upplever du att du har när du planerar ämnesinnehåll, metoder, 
examinationsformer etc.? 

 

 Vilken roll spelar styrdokumenten för dig och din undervisning, vad är centralt och 
vad är mindre viktigt? 

 

 Hur planerar du dina examinationer?  
 

 Vilka examinationsformer används? 
 

 Vad efterfrågar examinationerna, vad vill du att eleven skall visa? 
 

 Hur arbetar du med betygssättningen, vilket underlag är viktigt? 
 

 Hur uppfattar du betygskriterierna i samhällskunskap? 
 

 Vilken roll får betygskriterierna i din undervisning, vid bedömning och 
betygssättning? 

 

 Skiljer sig din undervisning, examinationer och bedömningar åt i dina olika klasser 
och i så fall på vilket sätt? 
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