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Abstract 

The Swedish school's democratic mission pervades as well the kindergarten curriculum, as primary 

and secondary school, something that also appears prominently in the social studies subject for 

secondary schools. In 2011, a new curriculum for secondary school was introduced which currently 

involves differences in the courses in civics between vocational programs and academic programs. 

Previously, these programs read the same course which was covered by one hundreds marks. Today 

students instead read fifty marks in vocational programs and students in academic programs read as 

before, one hundred marks.  

Based on these differences the purpose of the essay, which has been to investigate the character of 

social studies as a core subject in vocational programs and academic programs. Teachers' own 

experiences of objectives, content and method of teaching in each program have been the starting 

point of the study. Interviews with three practicing teachers who teach social studies both in vocational 

programs and academic programs have been implemented. 

One problem formulation is done based on today's Swedish democracy and Swedish school 

democratic mandate. Previous research indicates a clear topic tradition that permeates social studies 

teaching and that teachers perceive differences in teaching depending on whether they teach in 

vocational programs or academic programs, which can be confirmed by the three completed 

interviews. One conclusion is that democratic impact can be seen on the basis of the division between 

programs where content and goals in some degree can be viewed differ teachers depending on which 

program instruction is given. Some of these consequences is assumed that students in vocational 

programs may find that their knowledge of society not valuing equally, that students on academic 

skills programs do. 
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Sammandrag  

Den svenska skolans demokratiska uppdrag genomsyrar likväl läroplanen för förskolan, som 

grundskolan och gymnasieskolan, något som även syns tydligt i samhällskunskapsämnet för 

gymnasieskolan. Under 2011 lanserades en ny kursplan för gymnasieskolan som idag innebär 

skillnader i kurserna i samhällskunskap mellan yrkesförberedande program och studieförberedande 

program. Tidigare kom dessa program att läsa samma kurs som omfattades av hundra poäng, idag 

läser i stället eleverna på yrkesförberedande program femtio poäng och eleverna på studieförberedande 

program läser som tidigare, hundra poäng. 

Utifrån dessa skillnader framträder syftet med uppsatsen som har varit att undersöka lärares upplevelse 

av undervisningen i samhällskunskap på yrkesförberedande program och studieförberedande program. 

Lärarnas egen upplevelse av mål, innehåll och metod för undervisningen på respektive program har 

varit utgångspunkten för studien. Intervjuer med tre verksamma lärare som undervisar i 

samhällskunskap både på yrkesförberedande program och studieförberedande program har 

genomförts. 

En problemformulering har utformats med utgångspunkt i dagens svenska demokrati och den svenska 

skolans demokratiska uppdrag. Tidigare forskning visar på en tydlig ämnestradition som genomsyrar 

samhällskunskapsundervisningen samt att lärare upplever skillnader i undervisningen beroende på om 

de undervisar på yrkesförberedande program eller studieförberedande program, något som kan 

bekräftas genom de tre genomförda intervjuerna. En slutsats är att demokratiska konsekvenser kan ses 

med utgångspunkt i uppdelningen av programmen emellan då innehåll och mål i viss grad kan ses 

skilja sig åt lärarna emellan beroende på i vilket program undervisningen sker. En del i dessa 

konsekvenser utgår från att eleverna på yrkesförberedande program kan tänkas uppleva att deras 

kunskaper om samhället inte värdesätt i lika hög grad, som eleverna på studieförberedande programs 

kunskaper gör.           
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1. Inledning 

Vid en första anblick av den svenska skolans läroplan, både för förskolan, grundskolan och 

gymnasieskolan utgör demokrati en viktigt aspekt. Samtliga läroplaner för skolan förklaras 

vila på demokratins grund.1 I läroplanen för gymnasieskolan är det tydligt att utbildningen 

likväl ska förmedla de grundläggande demokratiska värderingarna som de svenska samhället 

vilar på, som att skolan ska förankra respekt för dessa.2 Samhällskunskapsämnet tycks utgör 

en avgörande del i ovanstående, i den aktuella ämnesplanen för samhällskunskap syns 

demokrati och de grundläggande värderingar ha ett stort utrymme.3 

2011 kom en ny läroplan att lanseras för det svenska skolsystemet. Förändringarna omfattade 

även ämnesplanen i samhällskunskap och innebar bland annat att eleverna på 

yrkesförberedande program i fortsättningen skulle läsa femtio poäng samhällskunskap i stället 

för hundra poäng samhällskunskap som de kommit att göra tidigare.4 Dessa förändringarna 

har uppmärksammats i media där förändringarna ställs mot den likvärdiga skolan. I 

Aftonbladet 2012 skrivs det på debattsidan att eleverna på yrkesförberedande program nu har 

fått tjugotvå procent mindre undervisningstid. Något som både lärare och elever rasar över. 

Lärare upplever att eleverna får för lite undervisningstid i förhållande till målen. Eleverna på 

yrkesförberedande program upplever att mer lärarledd undervisning skulle ge dem chansen att 

nå bättre kunskapsresultat. I artikeln framhålls det att en likvärdig undervisning bör ge alla 

elever lika möjligheter att nå kursmålen och att kursmålen utgör en kopplingen mellan 

kursinnehåll och tilldelad undervisningstid. När nu eleverna inte längre ges samma 

möjligheter till att nå målen kanske likvärdigheten inom gymnasieskolan inte heller existerar.5 

Det är med utgångspunkt i de förändringar som har skett i ämnesplanen angående 

samhällskunskapsämnet och debatten kring förändringarna, som utgjort grunden för mitt val 

av ämne.  

Syftet med studien är att undersöka lärares upplevelse av undervisningen i samhällskunskap 

på yrkesförberedande program och studieförberedande program. Tre intervjuer med 

                                                 

1 Lärarförbundet., Lärarens handbok. 2011, s 21,41,61 
2 Lärarförbundet., 2011, s. 61 
3 Skolverket., Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011. 2011, s 144 ff 
4 Kolverket, 2011, s 144  
5Aftonbladet., Svenska elever får för lite undervisningstid. 2012, 
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/skola/article15074205.ab 
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verksamma lärare som undervisar eller har undervisat både på yrkesförberedande program 

och studieförberedande program har genomförts.      

1.1 Problembakgrund   

Den representativa demokratin och vad den tycks innefattas av innebär att folket genom att 

rösta har överlåtit åt makthavarna att fatta politiska beslut i deras position. 2004 kom en 

rapport från demokratirådet där en framtida oro för demokratin kan ses existera. Under 1980-

talet sågs valdeltagandet successivt sjunka, något som tycks hålla i sig även in i 2000-talet.6 

2002 års riksdagsval utgöra det lägsta valdeltagandet sedan valet 1958. Under de senaste valet 

2010 kom i stället en ökning på 4,5 procentenheter att ske, något som snarast bör ses som ett 

"trendbrott".7   

Att ett deltagandet från medborgarnas sida är önskevärt inom en demokrati råder det inga 

tvivel om. Det är genom att medborgarna deltar som dessa är med och utvecklar samhället. 

Deltagandet i sig tycks även bero på diverse olika faktorer där politiskt jämlikhet tycks vara 

av vikt. Det är tydligt att ingen är utestängd men det finns faktorer som innebär att det 

existerar olika förutsättningar för deltagande. Dessa faktorer innefattas av bland annat 

klasstillhörighet, etnicitet och ålder.8 Även utbildningsnivå och vilken yrkesgrupp personer 

tillhör tycks spela in för graden av valdeltagandet. Statistik baserad på de senaste valet under 

2010 visar att valdeltagandet inom yrkesgrupperna arbetare, tjänstemän och företagare skiljer 

sig åt i hög grad. De högsta valdeltagandet finner man bland tjänstemän, inom gruppen 

företagare är valdeltagandet lite mindre och lägst återfinns bland arbetare. Dessa skillnader 

grupperna emellan har sedan 1990-talet sätts öka. Framkommande är att fast valdeltagandet 

har kommit att minska inom samtliga grupper är det extra påtagligt inom gruppen arbetare. 

Utbildningsnivå tycks även ha ett starkt samband med graden av valdeltagande. Något som 

tillsammans med ålder kan ses ha starkast samband med benägenheten att rösta. Utifrån 

utbildningsnivå har en uppdelning mellan tre kategorier skett, där statistiska mätningar från 

1988 till senaste valet 2010 har gjorts och som visar att en uppdelning angående 

gymnasieutbildning där de tre framträdande kategorier förgymnasial, gymnasial och 

eftergymnasial utbildning innebär skillnader i vilken grad man är beredd att rösta. Ett 

samband med ju högre utbildning desto större grad av valdeltagande kan därmed ses. I och 

                                                 

6Petersson. O. m.fl., Demokratirådets rapport 2004 -  Demokratins grundlag. 2004, s 10  
7 SCB, enheten för demokratistatistik., Svenskt valdeltagande under hundra år, 2011, s 29  
8 Petersson. O. m.fl., 2004, s 36, 182 



3 
 

med ett minskat valdeltagande under 1994-2002 sågs minskningen framför allt i grupperna 

förgymnasial och gymnasial utbildning. Trots en ökning av valdeltagande i och med de 

senaste valet 2010 sågs en liten ökning inom dessa grupper, men skillnaderna syns fortfarande 

existera och ökningen är relativ liten.9    

Fast det inte formellt existerar hinder för valdeltagandet spelar öppenhet, insyn och därmed 

legitimitet en roll. Vikten av politisk jämlikhet och meningsfullt deltagande är därmed ett 

faktum. Ovanstående är därmed ett bevis på att ett jämlikt deltagande inte existerar. Inom en 

demokrati är det dock önskevärt att alla olika medborgare är med och deltar för att ett så bra 

beslut som möjligt ska fattas, allas kunskaper och erfarenheter är nödvändiga. Det uppenbara 

är ändå att alla medborgare inte är med och deltar och att vissa grupper syns i större 

utsträckning delta än andra grupper, något som kan bero på både praktiska skäl och attityder. 

Skolans roll som bärare av demokratin lyfts i Demokratirådets rapport 2004 där författarna 

framhåller att det är önskevärt att medborgarna i samhället är med och deltar på olika nivåer, 

under olika tidpunkter i sitt liv.10  

 

1.2.1 Skolans demokratiska uppdrag 

Ovanstående resonemang tycks stärkas genom det tydliga demokratiska uppdrag som skolan 

har. Uppdraget är framträdande likaväl i läroplanen för gymnasieskolan som ämnesplanen i 

samhällskunskap. Undervisningen i samhällskunskap förklaras bland annat "ge eleverna 

möjligheter att utveckla kunskaper om frågor som berör demokrati".11 Dessutom förklaras 

ämnet skapa förutsättningar för att eleverna aktivt ska delta i samhället. Olika institutioner, 

och politiska system är med som en central och genomgående del för undervisning i 

samhällskunskapsämnet med utgångspunkt i demokrati.12 Demokratin som framträder i 

kursplanen kan uppfattas utifrån tre demokratiideal. Valdemokrati, deltagardemokrati och 

deliberativ demokrati även kallad samtals demokrati genomsyra de demokratiska uppdrag 

som undervisningen i samhällskunskap har, där eleverna efter avslutade studier aktivt ska 

delta i samhället. 

                                                 

9 SCB, enheten för demokratistatistik., 2011,s 51f  
10 Petersson. m.fl, s 33ff 
11 Skolverket., 2011, s 143  
12 Skolverket., 2011, s. 143 
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Valdemokratin innebär att medborgarna röstar fram de representanter de anses bäst lämpade 

att styra, något som även finner sin förklaring till att valdemokrati också kallas för 

representativ demokrati. För att valdemokratin ska fungera är det av vikt att medborgarna når 

den information som de behöver för att kunna rösta.13 Den regeringsformen som år 1974 kom 

att skrivas in som en grundlag i den svenska författningen är ett tydligt exempel på vikten av 

valdemokratin: "All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen 

bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett 

representativt och parlamentariskt statsskick." 14 Valdemokratin utgör därmed en grundpelare 

i den svenska demokratin, vilket dock inte är helt problemfritt då valdemokratin ibland tycks 

ligga långt ifrån medborgarna och behöver förenas med andra demokratiformer. Den kritik 

som framför allt har riktas mot ovanstående form av demokrati är det faktum att medborgarna 

har för lite att säga till om.15 Då det mellan valen trots allt är politikerna och inte medborgarna 

som fattar alla beslut. Medborgarna kan dock i "efterhand"  välja att indirekt straff de 

representanter de inte anser har skött sig genom att inte rösta på dessa igen.16 

Deltagardemokrati förenad med valdemokrati utgör en bra grund för ett samhälle, då det är 

önskevärt att medborgarna är med och aktivt deltar i demokrati och inte bara vid de tillfällen 

då de under valperioden har möjligheten att välja ut de representanter som ska styra. 

Deltagandet kan ta sig i uttryck i två former, där deltagarna genom exempelvis 

demonstrationer och namninsamlingar har som avsikt att föra fram sina synpunkter och 

åsikter till de folkvalda representanterna. Det kan även ta sig uttryck i en direkt påverkan från 

medborgarnas sida, genom att medborgarna själva fatta politiska beslut på mindre skala i till 

exempel mer lokala sammanhang, så som exempelvis olika föreningar.17  

Den deliberativa demokratisynen till skillnad från valdemokrati handlar inte om ett politiskt 

styre kan innebär snarare ett samtal och en diskussion där strävan är att skapa en förståelse för 

den andre och den andres argument och som ska bidra till samförstånd.18 Tanken är inte att 

samtalet ska innebära en kompromiss parterna emellan, det är något som förespråkarna 

snarast motsätter sig, utan tanken är istället att genom samtalet och diskussioner förena de 
                                                 

13 Gilijam. G. och Hermansson. J., Demokratins mekanismer. 2003, s 15  
14 Sveriges riksdag., 1 kap . Statsskickets grunder. Hämtad 2014-05-09, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/#K1 
15 Långström. S. och Virta. A., Samhällskunskapsdidaktik - Utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt 
tänkande. 2011, s 49  
16 Gilijam. G och Hermansson. J., 2003, s 17  
17 Gilijam.G och Hermansson. J., 2003, s 19 
18 Gilijam. och Hermansson. J., 2003, s 22 
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olika viljorna som finns medborgarna emellan. Det deliberativa samtalet handlar om att 

förändra värderingar och åsikter så pass att de snarast är möjligt för medborgarna att komma 

överrens.19   

Det finns en kritik riktad mot att den deliberativa demokratin är orealistisk, dock finns de 

också de som framhåller att det inom en demokrati inte handlar om att skapa ett samförstånd 

utan mer hur man ska kunna hantera att det existerar olika åsikter och konflikter, där den 

deliberativa demokratin och samtalet snarare bidrar till ett hanterande av dessa olikheter. Den 

deliberativa demokratisynen skapar en slags förståelse för att det är möjligt att demokrati kan 

föras utan en politisk kamp.20   

 

1.2.2 Samhällskunskapsämnet och yrkesförberedande program samt 

studieförberedande program 

I och med den nya läroplanen för gymnasiet, Lgy 11, som lanserades 2011 kom bland annat 

att innebära förändringar i de aktuella ämnesplaner.21 För samhällskunskapsämnet kom detta 

att innebar en förändring där kursen vid namn Samhällskunskap A som tidigare hade omfattat 

hundra poäng och som hade varit gemensam för samtliga program inte längre kom att 

existera.22 Eleverna på yrkesförberedande program läste nu i stället kursen, Samhällskunskap 

1a1 innefattandes femtio poäng och eleverna på studieförberedandeprogram läste nu i stället 

Samhällskunskap 1b innefattandes hundra poäng. Av vikt är att eleverna på 

yrkesförberedande program som Barn och fritid och Vård och omsorg även läser kursen 

samhällskunskap 1a2 femtio poäng, pågrund utav att eleverna ska förberedas för 

högskolestudier läser eleverna även hundra poäng.23 I och med den nya ämnesplanen, som 

tidigare kallats kursplanen men som i och med förändringarna idag omnämns som 

ämnesplaner, kom inte längre begreppet kärnämne att existera utan i stället införlivades 

begreppet Gy 2011 ämnen där båda samhällskunskap 1a1 för yrkesförberedande program och 

                                                 

19 Långström. S. och Virta. A., 2011 , s 49 f 
20 Gilijam. G och Hermansson. J., 2003, s 23  
21 Lärarförbundet.,2011, s 11 
22Skolverket., Samhällskunskap A. Hämtad  2014-06-06, http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-
2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=SH&lang=sv hämtad 2014-06-06 
23 Skolverket., 2011, s 17, 39,144, 150 
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samhällskunskap 1b för studieförberedande program ingår i slutbetyget. 24 En sådan 

förändring av kursplaner och läroplaner tycks dock inte ovanlig, tydligt är att den svenska 

skolan är i ständig förändring. Förutom förändringar av likaväl läroplanen som ämnesplanen 

lanseras nya reformer med jämna mellanrum. Att samhällskunskapsämnet fått stå tillbaka kan 

om möjligt innebära att ämnet har kommit att tappa i status likaväl som att eleverna på de 

yrkesförberedande program nu i stället sågs fokusera sig mer på yrkesämnena.  

Under 1990-talet lanserades en ny reform för gymnasieskolan vid namn Växa med kunskaper 

där målet var en "nationell likvärdig skola".25 Förändringar innebar att samtliga program för 

gymnasieskolan blev treåriga, fick gemensamma kärnämnen och skulle nu även ge behörighet 

till högskolestudier. Då arbetslivet nu också krävde bättre baskunskaper i allmänhet än 

tidigare. Därmed blev nu också gymnasieskolans yrkesförberedande program mer teoretiserat, 

vilket det inte alltid har varit. I och med Växa med kunskap kom nu flertalet ämnen att bli 

kärnämnen även på yrkesförberedande program, däribland samhällskunskapen, vilket innebar 

att eleverna på yrkesförberedande program läste samma kurs som eleverna på 

studieförberedande program. Därmed kom nu ett antal kärnämnen att bli gemensamma för 

alla program. Vilket kom att ske på bekostnad av de yrkesverksamma ämnena då eleverna nu 

även skulle komma att få kompetens för högskolan. Försöken till en utökning av allmänna 

ämne även för yrkesförberedande program kom nu att gå igenom.26  

Något som redan från början har kommit att prägla yrkesutbildning är industrialiseringen men 

förutom arbetsskicklighet skulle även utbildningen fungera bidragande till ett utvecklande av 

en medborgerlig kompetens.27 De som idag kategoriseras som högskoleförberedande program 

kom redan under 1200-talets Sverige, de finns flertalet exempel på de som kan kategoriseras 

som gymnasieskolans högskoleförberedande program i och med de då existerande dom- och 

katedralskolorna. Det var dock efter det enhetliga skolsystemet i slutet av 1920-talet som 

möjligheten öppnades för alla att gå vidare till en gymnasial utbildning. Tidigare hade inte 

möjligheten för flickor funnits men efter slutet av 1920-talet gavs där med även flickor 

chansen att nu gå på gymnasiet. Vid den här tiden fanns tre olika skolsystemet och det var 
                                                 

24Skolverket., Skolverkets föreskrifter om vilka kurser som får ingå i ett slutbetyg utfärdat med stöd av 
övergångsbestämmelserna till gymnasieförordningen (2010:2039) och förordning (2011:1108) om 
vuxenutbildning;. Hämtad 2014-06-09 
http://www.skolverket.se/regelverk/skolfs/skolfs?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2F
ws%2Fskolfs%2Fwpubext%2Ffs%2FRecord%3Fk%3D2516 
25 Statens offentliga utredningar 2008:27., Framtidsvägen - en reformerad skolgång. 2008, s 17   
26 Skolverket., Hämtad 2014-06-09 s 204  
27 Skolverket., Hämtad 2014-06-09 s 195 f 
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först 1964 som dessa tre kom att föras samman till ett enhetligt system som då blev 

gymnasieskolan. Fortfarande existerade en uppdelning skolorna emellan beroende på om man 

läste på yrkesförberedandeprogram eller studieförberedandeprogram och det var först i slutet 

av 1960-talet och den nya läroplanen LGy 70 som dessa slogs samman till en enhetlig skola.28 

Påtryckningar från flera delar av samhället kom att bli anledningen till den enhetliga skolan. 

Uttrycket jämlikhet har framför allt präglat sammanslagningen till det som kom att bli en 

enhetlig skola, tidigare utgjordes skolan av en differentierad skola. Den nya reformen gjordes 

bland annat i försök att få med landsbygden. Skolan skulle nu inte bara innebära en skola för 

tätorterna och städerna utan skulle även komma att innefatta landsbygden. Den reform som 

kom att lanseras och som till slut innebar en sammanslagning av de yrkesförberedande 

programmen och studieförberedande programmen gjordes framför allt i försök att skapa ett 

mer jämlikt och demokratiskt samhälle. I försök att skapa en mer jämlikt samhälle sågs det av 

vikt att olika sociala grupper kom att ha tillgång till samma undervisning.29     

När 1991-års reform för gymnasieskolan lanserades hade inga förändring skett i 

gymnasieskolan sedan lanseringen av läroplanen LGy 70. Den nya reformen innebar inte 

endast det som redan nämnts ovan utan kom även att innebär en förändring i ansvarsområdet 

mellan staten, kommunen och skolan, ansvaret för skolan kom i och med detta nu att fördelas 

på flera instanser. Dessa två förändringar gjordes i syftet att både öka kvalitén för 

gymnasieskolan likaväl som ett försöka att matcha de förändringarna världen över.30   

Tydligt är att förändringar av likaväl läroplaner och kursplaner samt lanseringar av nya 

reformer har gjorts i syftet att skapa en likvärdig skola och för att öka kvalitén. Tiina Ekman 

lyfter i sin avhandling "Demokratisk kompetens" att i och med de förändringar som skedde i 

skolan under 1990-talet kom det att uppstå ur ett längre perspektiv en slags "idèkonflikt".31 

Förändringarna innebar två politiska läger kring det fria skolvalet, där anhängare från vänster 

ansåg att det fria skolvalet endast gynnade de redan välbärgade medans det fria skolvalet 

enligt anhängare från högern snarast ansågs bidra till att konkurrensen ökade kvalitén. Att den 

nya reformen med det fria skolvalet har kommit att öka klyftorna i samhället framhåller 

Ekman inte finns några bevis för, dock syns skolan gå mot en alltmer segregerad skola, som 

uppvisar tecken på att elevers kunskaper kring demokrati har kommit att påverkas i större 

                                                 

28 Skolverket., Hämtad 2014-06-09, s 216 f  
29 Skolöverstyrelsen., En bok till Sixten Marklund - Forskning, försöksverksamhet, skolreformer, 1986, s 21 ff 
30 Utbildningsdepartementet., 2008, s 13 
31 Ekman. T., Demokratisk kompetens - Om gymnasiet som demokrati skola. 2007, s 11, 13 
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utsträckning. Ett allt mer öppet klassrumsklimat ses ha ett positivt samband med kunskaper i 

demokrati med undantag av yrkesförberedande program, och då framför allt pojkdominerade 

yrkesprogram. Ekman menar att elever som i skolan har lärt sig att praktisera demokrati, 

genom till exempel ett aktivt deltagande i elevrådet, fått lära sig om politiska frågor och i 

detta byggt upp ett självförtroende och därmed tycks lära sig att behärska viktiga 

demokratiska principer samt förberedas bättre för att aktivt ta del av samhällslivet, har bättre 

demokratisk kompetens.32 

Med utgångspunkt i de faktum att det existerar skillnader i resultat mellan eleverna på 

yrkesförberedande program och studieförberedande program har skolinspektionen givit ut en 

rapport under 2011 där en kvalitetsgranskning av 38 skolor med utgångspunkt i kursen 

Samhällskunskap A och yrkesförberedande program. Utifrån undersökningen har det framför 

allt synts skillnader i resultat, vilket är tydligt då elever på yrkesförberedande program inte 

tycks nå målen i kärnämnena i samma grad som elever på studieförberedande program gör. 

Elever på yrkesförberedande program tycks inte heller nå betygsmålen i samma utsträckning 

som elever på studieförberedande program.33 Med utgångspunkt i ovanstående och de 

förändringar som har skett i och med den nya ämnesplanen i samhällskunskap är det av vikt 

att ställa sig frågan om skillnaderna i och med den senaste kursplanen har ökat. Med 

utgångspunkt i ovanstående har jag valt att undersöka samhällskunskapslärares upplevelse av 

undervisningen på yrkesförberedande program och studieförberedande program. Jag anser att 

det är av vikt att ställa sig frågan vad som händer med det aktiva deltagandet hos 

medborgarna om vi redan i skolan väljer att ge vissa elever större företräde till ett aktivt 

deltagande?  

 

1.2 Syfte/frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka lärares upplevelse av undervisningen i samhällskunskap 

på yrkesförberedande program och studieförberedande program.    

Följande frågeställning har använts: 

                                                 

32 Ekman. T., 2007, s 135 
33 Skolinspektionen.,  Samhällskunskap i gymnasieskolan - En kvalitetsgranskning av undervisningen i 
samhällskunskap A på tre yrkesförberedandeprogram. 2011, s 6 
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• Hur upplevs målsättningen med undervisningen enligt lärarna beroende på vilket 

program de undervisar på? 

• Hur upplever lärarna innehållet för de två programtyperna?   

• Vilka metoder upplever lärarna är bäst lämpade för de två programtyperna? 

 

1.4 Teoretisk utgångspunkt 

I följande avsnitt görs en redovisning av begreppet undervisning.   

1.4.1 Undervisning  

Nedan görs främst en genomgång av undervisning med utgångspunkt i en övergripande 

generell bild frånskilt samhällskunskapsämnet. För den aktuella studien har fokus varit 

lärarnas perspektiv och det är därför i samband med skolan som undervisning nämns, och 

även utifrån de faktum att skolan ses som en miljö där fokus ligger på undervisning och 

utbildning. Undervisning rymmer därmed en stor mångfald, allt från skolan till utbildning på 

arbetsplatser, hundträning och bilskolan.34 Då studiens fokus är lärare och därmed skolan är 

det där utgångspunkt är då jag i fortsättningen talar om undervisning.  

För den disciplin som kommit att kallas för didaktik är det "kunskapen om undervisning"  

som tycks vara i de främsta rummet. Att tala om undervisning och inte tala om didaktik är 

därmed svårt då didaktiken fungerar som en hjälp i strävan att finna svaret på vad det är som 

händer i klassrummet utifrån lärarens undervisning.35 Av vikt är att didaktik både är en 

praktisk process för lärande likaväl som en teoretisk process. De praktiska innefattas av lärare 

och elevers handlingar, så som de faktiska handlingar som sker i klasrummet. Den teoretiska 

processen för lärande kan mer ses utifrån en akademisk disciplin och till skillnad från vad som 

händer i praktiken utgörs de i stället av att teoretiskt ta del av hur eleverna faktiskt lär sig och 

hur läraren praktiskt lär ut. Didaktiken är en hjälp för att lättare förstå innebörden av 

undervisning. Utifrån syftet med undervisningen samt de aktuella forskningsfrågorna anser 

jag att framför allt att de tre didaktiska frågorna är framträdande. Dessa didaktiska frågor 

lyfter Werner Jank och Hilbert Meyer i Michael Uljen didaktik. Av vikt att nämna är att dessa 

inte är de enda didaktiska frågorna utan något jag har valt att lyfta med utgångspunkt i 

                                                 

34 Uljens. M., Didaktik -teori, reflektion och praktik. 1997, 10,18  
35 Imsen.G., Lärarens värld - introduktion till allmän didaktik, 1999, s 13,29 
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studiens syfte och frågeställningar. Den didaktiska frågan För vem anser jag ingår i hela syftet 

då fokus är lärares upplevelse av undervisningen i samhällskunskap på yrkesförberedande 

program och yrkesförberedande program, och genom forskningsfrågorna ges försök till att 

synliggöra om lärarna upplever skillnader beroende på vilket program de undervisar på, 

utifrån innehåll, målsättning och metod.  Jag anser även att den didaktiska frågan Vad därmed 

är framträdande med utgångspunkt i själva innehållet för undervisningen. Hur kan kopplas till 

metoden för undervisningen, och Varför kan kopplas till målsättningen för undervisningen.36  

Ett vanligt sätt att beskriva undervisning och didaktik och relationen dessa emellan kan 

illustreras som en bro, där Agneta Bronäs och Nicklas Runebo i Ämnesdidaktik en 

undervisningskonst menar att undervisning utgörs av att ämnet och pedagogiken befinner sig 

på var sin sida av en bro och där ämnesdidaktik är i mitten. Tanken är att läraren rör sig 

mellan de båda två i undervisningen och beroende på vart läraren befinner sig på bron så är 

ämnet eller pedagogiken mer i fokus. Bronäs och Runebo framhåller dock att ämnesdidaktik 

inte kan delas upp, utan bör ses som en helhet.37 Jag anser att undervisning som en helhet med 

utgångspunkt i studiens syfte där det finns ett  antagande om att undervisningen tycks skiljas 

åt mellan de både programmen. Antagandet ligger snarast i att transformeringen av ämnet 

tycks skiljas åt mellan de båda programmen. Likaväl som att det finns antagande om att 

lärarna rör sig olika på bron beroende på vilket program undervisningen sker.   

 

1.5  Disposition  

Uppsatsen har presentrats utifrån sex avsnitt. I det första avsnittet presenteras en inledning 

till uppsatsen och en problemformulering samt en motivering till valet av ämnet och förståelse 

för det aktuella syftet, som presenterats efter problemformuleringen och där 

forskningsfrågorna även har synliggjorts. Utifrån begreppet undervisning har sedan den 

teoretiska utgångspunkten presenterats i samma avsnitt. I det andra avsnittet för uppsatsen 

har tidigare forskning presenterats med utgångspunkt i två aktuella delar. Där tidigare 

forskning på samhällskunskapsämnets karaktär lyfts och tidigare genomförd forskning på 

samhällskunskapsämnets karaktär i  styrdokumenten på yrkesförberedandeprogram och 

studieförberedandeprogram har redovisats. I de tredje avsnittet har den metod som har 

                                                 

36 Uljens. M., 2005, s 17 f  
37 Bronäs. A. och Runebo. N., Ämnesdidaktik - en undervisningsform. 2010, s 16 f 
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använts för studien redovisats med utgångspunkt i de genomförda intervjuerna. I det Fjärde 

avsnittet presenteras resultatet i form av lärarporträtt, utifrån de intervjuer som har 

genomförts samt med en sammanfattning över lärarnas svar. I det femte avsnittet presenteras 

en analys med utgångspunkt i demokratiska aspekter och konsekvenser utifrån resultatet av 

lärarnas upplevelse av undervisningen i samhällskunskap vilket redovisats utifrån tidigare 

teoretiska utgångspunkter. I det sjätte avsnittet görs sedan en sammanfattande slutdiskussion 

utifrån demokratiska aspekter och konsekvenser av lärarnas upplevelse av undervisningen i 

samhällskunskap, där även förslag på fortsatt forskning redovisas.  
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2. Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare genomförd forskning på området med utgångspunkt i 

samhällskunskapsämnet, utifrån lärares upplevelse av ämnet. I avsnittet presenteras även 

tidigare forskning på samhällskunskapsämnet på yrkesförberedande program och 

studieförberedande program.    

2.1.1 Samhällskunskapsämnet 

Tidigare genomförd forskning på ämnet visar att det finns en tydlig ämnestradition som 

genomsyrar samhällskunskapsundervisningen. Bland annat finns ett tydligt mönster där målet 

med undervisningen i samhällskunskap tyder på att eleverna ska bli aktiva 

samhällsmedborgare, något som görs genom att eleverna i undervisningen få en förståelse för 

hur samhället fungerar.38 Den tydliga ämnestradition som är framträdande för 

samhällskunskapsundervisningen tydliggörs även i det central innehållet i undervisningen, 

vilket finns med i den aktuella ämnesplanen LGy 11 där samhällskunskapsämnet beskrivs 

utifrån följande: "Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskaplig. Det har sin bas 

inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga 

och humanistiska discipliner ingår.".39 Tidigare forskning visar att statsvetenskap, 

nationalekonomi och internationella relationer utgör de tre centrala delarna för 

undervisningen.40 De tre centrala delarna är mer eller mindre framträdande, Ann Bernmark 

Ottosson har i intervjuer med verksamma samhällskunskapslärare konstaterat att innehållet 

för samhällskunskapsundervisningen innefattas av de två huvudområdena ekonomi och 

politik.41 En tydligt ämnestradition är genom tidigare genomförd forskning därmed ett faktum.  

Det aktuella innehållet för undervisningen som innefattas av statsvetenskap har Anders 

Broman i sin studie Att göra en demokrat - Demokratisk socialisation i den svenska 

gymnasieskolan tydliggjort. Verksamma samhällskunskapslärare har i intervjuer klargjort att 

undervisningen i statsvetenskapen rymmer någon form av demokrati där det svenska 

statsskicket, demokratiska institutioner och hur demokratin generellt fungerar finns med.42 

Även tidigare genomförd forskning förstärker detta faktum, då det är framkommande att 

                                                 

38 Venersson. F., Undervisa om samhället - Didaktiska modeller och läraruppfattningar. 1999, s 125 f   
39 Skolverket., 2011, s 143 
40
Karlefjärd. A., Att rymmas inom sitt friutrymme - Om samhällskunskapslärares tolkning, anpassning och 

undervisning. 2011, s 56 
41 Schüllerqvist. B. och Osbeck. C., Ämnesdidaktiska insikter och strategier - Berättelser från gymnasielärare i 
samhällskunskap, geografi, historia och religionskunskap. 2009, s 75 
42 Broman. A., Att göra en demokrat? Demokratisk socialisation i den svenska gymnasieskolan. 2009, s 112  
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undervisningen i samhällskunskap även innefattas av sådant som räknas in under demokrati.43 

Broman menar även att undervisningen angående demokrati utgörs av två uppdrag som 

läraren har. Ett kunskapsuppdrag och ett fostransuppdrag, vilket klargöras i lärarnas sätt att se 

på sitt uppdrag som lärare. Samtliga lärare betonar mer eller mindre dessa båda uppdrag i 

rollen som samhällskunskapslärare. Då eleverna både ska få kunskaper genom undervisningen 

men att undervisningen också ska bidra till  en utveckling av den egna individen.44  

Undervisningen om i ekonomi menar Anna Karlefjärd efter avslutade intervjuer med 

verksamma samhällskunskapslärare utgörs av nationalekonomi och privatekonomi. Just 

privatekonomin är ett avsnitt där lärarna tillviss del gå ifrån de aktuella styrdokumenten. Inte 

helt ovanligt är att ekonomi och politik kan tänkas gå in i varandra.45 Den aktuella 

ämnestraditionen genomsyrar även de centrala innehållet för internationella relationer. EU 

och FN är typiskt för innehållet och fokus på de globala syns framkommande.46   

Tidigare forskning tyder på att det finns en aktuella ämnestradition som tycks genomsyra 

samhällskunskapsämnet. I relation till syftet har därför lärarnas upplevelse av ämnet varit i 

fokus för avsnittet. Syftet med att presentera tidigare forskning har varit att skapa en förståelse 

för frågeställningen, där detta avsnitt har givit en förståelse för lärares upplevelse av 

samhällskunskapsämnets innehåll och målsättning med undervisningen i samhällskunskap.      

 

2.1.2 Samhällskunskapsämnet på yrkesförberedande program och 

studieförberedanden program  

Sedan reformen 2011 finns det i dag skillnader i kurserna mellan yrkesförberedanden program 

och studieförberedande program. Eleverna läser två olika kurser beroende på vilket program 

de har valt, för studieförberedande program omfattas kursen av hundra poäng och för 

yrkesförberedande program omfattas kursen av femtio poäng.47 Skillnaden i från den tidigare 

reformen är att samtliga elever läst samma kurs för samhällskunskapen som då kom att 

                                                 

43 Karlfjärd. A., 2011, s 57 
44 Broman. A., 2009, s 109 f  
45 Karlefjärd. A., 2011, s 75 
46 Venersson . F., 1999, s 138 
47 Skolverket., 2011, s 143  
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innefattas av 100 poäng.48 Det är med utgångspunkt i tidigare forskning genomförd utifrån 

den näst senaste reformen som utgångspunkt hamnar, vilket beror på avsaknaden av forskning 

genomförd på den nu aktuella ämnesplanen.  

Fast det finns begränsad forskning på området framträder ändå ett gemensamt mönster där 

tydliga skillnader i samhällskunskapsundervisningen mellan de respektive programmen finns. 

Vilket förstärks i intervjuer med verksamma lärare där dessa menar att undervisningen ter sig 

olika beroende på vilket program de undervisar på. På yrkesförberedande program tycks 

lärarna uppleva ett mindre intresse hos eleverna och därför blir undervisningen i större 

utsträckning mer varierande på yrkesförberedande program. En verksam lärare framhåller att 

undervisningen dock kan bli varierande på studieförberedande program också. Vilket handlar 

om en medvetenhet om huruvida eleverna ska läsa mer kurser inom samma området efter 

avslutad kurs eller inte, något som påverka innehållet för kursen. En annan lärare menar att 

innehållet för ekonomiavsnittet kan skifta, till exempel angående oligopol och monopol, 

beroende på om läraren är medveten om eleverna senare i sin utbildning kommer att stöta på 

dessa igen. Beroende på vilken årskurs eleverna går i så är det tydligt att eleverna som går 

yrkesförberedande program och läser samhällskunskap det tredje året är det mer fokus på sånt 

som eleverna kan ha användning av för i livet.49  

 

Tidigare forskning visar att det finns skillnader i effekter av den deliberativa undervisningen 

mellan yrkesförberedande program och studieförberedande program i samhällskunskap. Klas 

Andersson har i sin avhandling Deliberativ undervisning - en empirisk studie sätt samband 

mellan deliberativ undervisning och ett utvecklande av kunskaper och demokratiska värden. 

Andersson framhåller dock att detta bör ses "under vissa omständigheter" och menar att 

effekterna för den deliberativa undervisningen har störst effekt på de flickdominerande 

yrkesprogrammen där undervisningen fungerar bidragande till att eleverna lyckas nå ett högre 

betyg och utvecklar kunskaper om demokratiska värden. Andersson lyfter att tidigare studier 

inte har pekat på att effekten av den deliberativa undervisningen har bäst genomslag på de 

yrkesförberedande programmen utan snarast tycks effekten ha synts i högre grad på de 

studieförberedande programmen.50 Precis som Klas Andersson har Åsa Forsberg sätt samband 

                                                 

48 Skolverket,. Hämtad 2014-05-15, http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-
2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=SH&lang=sv 
49 Karlefjärd. A., 2011, s 66 
50 Andersson. K., Deliberativ undervisning - en empirisk studie. 2012, s 93 
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mellan deliberativ undervisningsmetod och positiva kunskaper om demokratiska värden på 

yrkesförberedande program. Forsberg har dock varit fokuserad i sin studie på pojkdominerade 

yrkesprogram men även här sätt positiva delar av undervisningen. Hon konstaterar att den 

tidigare bild som präglat de pojkdominerade yrkesprogrammen och den strama elevroll som 

snarast kan sätts utgöras av en maskulinitet har i och med den deliberativa undervisningen 

inte längre dominerat klassrummet och dess klimat.51 Andersson framhåller att anledningen 

till att undervisningen har störst effekt på yrkesförberedande program är med utgångspunkt i 

tre aspekter. Eleverna accepterade undervisningsformen ytterst bra. Att undervisningen 

skapade samarbete och att eleverna sedan tidigare  var vana vid detta sätta att arbeta på, samt 

att undervisningen bidrog till att skapa en bra balans som Andersson menar kan ses som "rätt" 

balans.52  

 
   
Tydligt är att det finns skillnader i undervisningen på yrkesförberedande program och 

studieförberedande program likaväl som att olika metoder verka ha mer positiva genomslag 

beroende på vilket program undervisningen sker på. Förutom skillnader i undervisningen har 

Agneta Bronäs konstaterat att skillnaderna syns även genomsyra läroböckerna som används i 

undervisning, och där skillnaderna framför beror på vilket program böckerna är avsedda för, 

något som tyder på stora skillnader. Bronäs framhåller att läroböckerna som riktar sig mot 

yrkesförberedande program har ett innehåll som bygger på bilder, bilder som snarast går mot 

gränsen till karikatyrer och texterna framhålls mycket tunna i jämförelse med texterna i 

böckerna avsedda för studieförberedande program och att böckerna på yrkesförberedande 

program upplevs så pass tunna att kontexten med innehållet snarast tycks försvinna. 

Skillnaderna för innehållet i böckerna tycks även skiljas åt beroende på vilket program 

böckerna är riktade till. På yrkesförberedande program upplevs innehållet mer riktas till 

elevernas perspektiv exempel när det gäller rättigheter är det snarast rättigheter som tycks 

gynna den enskilda eleven, så som att ta körkort och hyra en bostad och det är först på sjätte 

plats rättigheten att rösta i allmänna val finns. Liknande avsnitt i böckerna som riktar sig till 

eleverna på studieförberedandeprogram tycks snarast innefattas av sådant som i större 

utsträckning hamnar på en mer samhällelig nivå med utgångspunkt i samhällsekonomi, val 

                                                 

51 Forsberg. Å., Folk tror ju på en om man kan prata. Deliberativt arrangerad undervisning på gymnasieskolans 
yrkesprogram. 2011, s 103, 118 
52 Andersson. K., 2012, s 132, 138, 141 
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och rösträtt. Att eleverna genom undervisningen ska utvecklas till demokratiska medborgare 

innebära en skillnad för respektive program.53 

Tidigare forskning tyder på att det finns skillnader i undervisningen beroende på vilket 

program undervisningen sker på. Syftet med att redovisa tidigare forskning utifrån dessa 

skillnader har varit att i relation till syftet och frågeställningarna skapa en förståelse för att det 

finns skillnader samt hur dessa skillnader framkommer i undervisningen. Exempelvis genom 

att avsnittet om ekonomi ser olika ut beroende på vilket program undervisningen sker på, 

utifrån lärarnas upplevelse av undervisningen. Samt att tidigare forskning har visat att olika 

metoder kan fungera olika bra beroende på vilket program undervisningen kommer att ske på.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

53 Bronäs. A och Runebo. N., 2010, s 198,199 
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3. Metod 

I följande avsnitt presenteras den metod som har använts för studien med fokus på val av 

metod, urval, de genomförda intervjuerna, forskningsetiska övervägande samt validitet och 

tillförlitlighet. 

3.1.1 Metodval 

Den samhällsvetenskapliga forskningen och dess metod kan ses med utgångspunkt i diverse 

frågor som är relevanta för samhällsvetenskapliga områden. Områdena innefattas av bland 

annat sociologi, pedagogik och kriminologi samt frågor om socialt arbete och socialpsykologi. 

Kvantitativ och kvalitativ metod är de två tillvägagångssätten som vanligtvis används vid 

samhällsvetenskaplig forskning. Kvantitativ metod utgörs av en kvantifiering av data, där 

forskningen snarast är fokuserad till mätbarheten utifrån ett naturvetenskapligt 

förhållningssätt. Den kvalitativa metoden handlar i större utsträckning om ord och till skillnad 

från kvantitativ metod läggs ingen vikt vid kvantifiering.54  

För den aktuella studien har en kvalitativ metod används. Förutom tyngdpunkten vid ord, är 

individers uppfattning något som utgöra grunden för den kvalitativa metoden, samt hur dessa 

tycks tolkar verkligheten och förståelse för den sociala världen. Då fokus för studien har varit 

lärares upplevelse av undervisningen i samhällskunskap var valet att använda en kvalitativ 

metod självklart. En teori som utgör en grund i den kvalitativa metoden är den som omnämns 

som hermeneutik något som innebär att tolkning hamnar i fokus för att skapa en förståelse för 

människor beteende. 55 Johan Alvehus påstår att kvalitativ metod bygger på forskning som 

något tolkningsbaserat. Att använda en tolkningsbaserad metod innebär därmed inte att man 

som forskare kan tolka något i syfte att själv förstå. Tolkningen bör ses med utgångspunkt i en  

allmän förståelse kring det som studeras.56  

Den kvalitativa metoden innefattas av olika metoder och tillvägagångssätt som kan användas 

för insamling av data där två metoder är framstående, etnografi även kallad deltagande 

observation och kvalitativa intervjuer, vilket har används för den aktuella studien. Kvalitativa 

intervjuer är den mest använda metoden inom kvalitativ forskning där forskaren kan använda 

sig av de två typerna ostrukturerade intervjuer och semi -strukturerade intervjuer. Vid 

                                                 

54 Bryman. A., Samhällsvetenskapliga metoder. 2008, s 12, 40  
55 Bryman. A.,  2008, s 32, 40, 41 
56 Alvehus. J., Skriva uppsats med kvalitativ metod. 2013, s 22 f 
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ostrukturerade intervjuer använder sig forskaren vanligtvis av ett PM som snarast fungerar 

som ett hjälpmedel för att minnas de som är tänkt att beröras under intervjun. För den aktuella 

studien har en form av semi- strukturerade intervjun kommit att användas. Vanligtvis fungerar 

den semi- strukturerade intervjun utifrån de faktum att ett antal teman ska beröras under 

intervjun. De två ovanstående intervjuformerna är två ytterligheter och kvalitativ intervjuer 

hamnar vanligtvis någonstans i närheten av dessa former av intervjuer.57  

Den intervjuguide som har använts vid ett genomförande av intervjuerna har i stor grad utgått 

ifrån forskningsfrågorna. För intervjuguiden har tre teman berörts under intervjuerna: 

bakgrund, undervisning i samhällskunskap och studieförberedande program och 

yrkesförberedande program. Till att börja med har fem bakgrundsfrågor behandlats under 

intervjun, något som har utformats för att personens svar skulle kunna sättas in ett 

sammanhang.58 Bakgrundsfrågorna har även varit till för att personen som intervjuades skulle 

känna sig bekväm och avspänd och därför kunde frågorna ses som en mjukstart som handlade 

mer om personen i allmänhet. I temat angående undervisning i samhällskunskap behandlades 

fem frågor kopplade till de aktuella forskningsfrågorna, där målsättning, innehåll och metod 

angående undervisningen berördes. Sist behandlades studieförberedande och 

yrkesförberedande program. Även här berördes de aktuella forskningsfrågorna. De två sista 

kategorierna gick i stor del in i varandra och med den erfarenheten anser jag att frågorna idag 

möjligt skulle utformas så att de i stället kom att gå in mer i varandra i stället för att stå som 

två separata teman. Jag tror att undervisningen för respektive program tydligare hade 

framkommit då.    

3.1.1 Urval 

I alla typer av studier måste ett urval på något sätt ske, urvalet ser lite olika ut beroende på 

vilken metod som har använts för studien. För studien har ett strategiskt urval används där 

valet av intervjupersoner har valts ut utifrån forskningsfrågorna. 59 Urvalet av lärare har varit 

med utgångspunkt i relevansen för forskningsfrågorna, utifrån om lärarna undervisar på både 

yrkesförberedande program och studieförberedande program där försök har gjorts att skapa en 

överrensstämmelse mellan forskningsfrågorna och lärarna. Jag ansåg själv att det bäst vara att 

kontakta lärarna via deras arbetsplatser och därför valde jag att försöka få direkt kontakt med 

                                                 

57 Bryman. A., 2008, s 413 f    
58 Bryman. A., 2008, s 415 
59 Alvehus. J., 2013, s 67 
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lärarna via de skolor som de arbetade på. Sedan tidigare är jag medveten om att flertalet 

gymnasieskolor idag antingen har yrkesförberedande program eller studieförberedande 

program, så därför valde jag att utgå ifrån en större kommun i Sverige, då det finns ett stort 

urval av skolor både inom kommunen men där det även finns många angränsande kommuner. 

Jag valde att gå in på den aktuella kommunens hemsida och ringa in kommunala skolor som 

har både yrkesförberedande program och studieförberedande program. Jag har valt att endast 

utgå ifrån kommunala skolor, endast för att jag inte vill utgå ifrån både friskolor och 

kommunala skolor pågrund utav de faktum att fokus inte ska komma att ligga på skolorna 

utan lärarna och för att slippa ha med i beräkningarna att det kan finnas skillnader mellan 

skolorna pågrund utav att det är en kommunalskola eller en friskola. Valet av att utgå från 

kommunala skolor för studien har ingen betydelse utgången hade lika gärna kunnat vara 

friskolor.  

När jag ringde runt till de olika skolorna som jag hade valt ut så fick jag tillslut tag i fyra 

lärare som sa ja till att ställa upp på en intervju. En intervju fungerade dock lite som reserv 

pågrund utav att personen i fråga inte undervisar på yrkesförberedande program utan endast 

på nationella programmet. Pågrund utav svårigheten att få tag i personer som kunde tänkas 

ställa upp på en intervju fick därmed personen fungera som en reserv i fall någon annan skulle 

tänkas avböja i sista stund. Till slut valdes därför tre personer ut till en intervju. Pågrund utav 

svårigheter att få tag i personer att intervjua och pågrund utav tidsbrist valde jag trots allt att 

intervjua en lärare som inte har undervisat på yrkesförberedandeprogram utifrån den senaste 

kursplanen men med personens erfarenhet sedan tidigare undervisning på yrkesförberedande 

program valdes personen ut för en intervju ändå. Syfet har varit att välja ut personer som är 

relevant för forskningsfrågorna, därmed har inte ålder, kön, arbetslivserfarenhet eller dylikt 

haft någon betydelse då jag inte kan se att detta skulle ha någon avgörande betydelse för 

resultatet. 60  

3.1.2 Intervju 

Innan själva genomförandet av intervjuerna informerades samtliga lärare om att dessa var 

anonyma. Därmed har varken skolans namn eller lärarnas riktiga namn används i studien. En 

av lärarna bad även om att få se frågorna innan själva intervjutillfället. För en transkribering 

av intervjuerna som har genomförts framhåller Johan Alvehus att det finns två sätt att hantera 
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intervjuerna i efterhand. Antingen har intervjuerna spelats in eller så har anteckningar förts 

under själv intervjutillfället. Vid genomförandet av intervjuerna valdes båda 

tillvägagångssätten dock användes aldrig anteckningarna i efterhand utan fungerade mer som 

ett sätt att få personen som intervjuades att slappna av och släppa tanken på att intervjuerna 

spelades in. Det finns både fördelar och nackdelar med att spela in intervjuerna. Risken kan 

vara att den som blir intervjuad känner sig störd och att den som intervjuas inte känner sig 

tillräckligt bekväm och därmed inte heller vågar säga exakt allt vad den egentligen vill. 

Fördelen med detta sätt är att den som intervjuar i efterhand kan behandla intervjuerna på ett 

korrekt sätt och där varje ord som har sagts under intervjun finns kvar i efterhand. En 

transkribering är det första steget i analysen, där nu de som har sagts i tal under intervjuerna 

ska bli till text. Vid en transkribering av intervjuerna kan en konversationsanalys användas 

där allt genomförs mycket noggrant, från minsta lilla paus till tonfall. Ett förenkling av det 

som har sagts under intervjuerna kan även göras, där den som transkriberar till och med kan 

tänkas göra språket till ett tydligare skriftspråk.61 Vid en transkribering av intervjuerna har 

något mitt emellan dessa två används. Jag valde endast att transkribera det som har sagt under 

intervjuerna, därmed har inte pauser, harklingar eller tonfall tagits med, dock har inget i 

språket ändrats. Vid genomförandet av intervjuerna har samtliga intervjuer genomförts på 

skolorna där lärarna arbetar. Detta var ett naturligt val från lärarnas sida. Likväl som att 

lärarna har valt den plats där intervjuerna har genomförts, något som jag tror har bidragit till 

att personerna har känt sig trygga.  

  

3.1.3 Forskningsetiska övervägande 

För att inte röja någons identitet då personerna i intervjun är anonyma så har jag valt att aldrig 

nämna eller skriva ner personens riktiga namn, redan innan dess att intervjuerna har 

genomförts har dessa fått figurerade namn som jag sedan har använt mig av vid 

sammanställningen av intervjuerna. Jag har även valt att vid transkriberingen att ha på mig 

hörlurar för att någon utomstående inte ska råka höra personens röst och känna igen den och 

där med röja personens riktiga identitet. Då det är lärarnas upplevelse som har varit i fokus 

har det varit viktigt att återkommande informera dessa om att de är anonyma. För att inte röja 

deras identitet vid sammanställningen av intervjuerna har jag valt att använda den dagen som 

                                                 

61 Alvehus. J., 2013, s 85, 86  



21 
 

de intervjuades på för att själv kunna särskilja dem åt. Lärarna har även blivit informerade om 

strukturen och de aktuella teman som har använts för intervjun, inför varje intervjutillfälle. 

 

3.1.4 Validitet och tillförlitlighet  

Validitet inom den samhällsvetenskapliga forskningen handlar i stor utsträckning om att se 

om de som forskaren har haft som avsikt att studera också är det som i slutänden har 

studerats. Vikten av validitet finns både inom den kvalitativa metoden och kvantitativa 

metoden.62 Validiteten med den aktuella studien syns utifrån lärarnas upplevelse av 

samhällskunskapsämnets karaktär där det är lärarnas upplevelse som är i fokus, och därmed är 

det lärarnas upplevelse som jag vill mäta. Det är med andra ord inte sagt att utgången av 

lärarnas upplevelse är densamma som alla lärare i samhällskunskap. Svaren av lärarnas 

upplevelse skiljer sig även åt mellan de tre lärarna för studien. Studiens utgång bör alltså 

snarast ses som ett stickprov och inte en generell bild av samtliga lärares upplevelse av 

samhällskunskapsämnet. 

Vid utformandet av mina forskningsfrågor kom jag att lägga stor vikt vid att frågorna skulle 

komma att stämma överrens med mitt syfte. Då jag valde att spela in samtliga intervjuer har 

jag säkerställt vid en transkribering att allt som har sagts under intervjun har tagits med och 

behandlats i efterhand. Därmed har inte det som framkommit under intervjun tagits ur sitt 

sammanhang utan allt som har sagts har varit i åtanke vid en sammanställning av varje lärares 

svar. Jag har även valt att använda mig av citat vid sammanställningen av resultatet för att det 

som läraren har sagt inte ska kunna missförstås.  Ett exempel på detta är följande:  

Jag kör relativt mycket, som Jan Björklund skulle säga katederundervisning, men man kan ju 

inte köra de i 100 timmar bara, utan små grupper, gruppdiskussioner. Vad gör man mer? 

enskilda arbeten, grupparbeten, basen i min undervisning är väl någonstans föreläsningar 

med små gruppdiskussioner och kanske kring frågor som mynnar ut i helklassdiskussioner 

så, men de är ju jätteolika var man har för grupper och hur bra diskussionerna blir.  

Det ovanstående citatet är hämtat ur resultatet för uppsatsen, där läraren som kallas för Björn 

har svarat då han fått frågan vad han använder sig av för metod i undervisningen. Jag har valt 

att inte på något sätt ändra i citaten, även i fall det i en redovisning framkommer att språket 
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som har används är en form av talspråk, utan valt att låta det som exakt har blivit sagt under 

intervjun redovisas i resultatet. Något för att det som har framkommit under intervjuerna är av 

vikt för att det som jag har avsätts att mäta ska bli mätt. Liknande syns då lärarnas svar skiljer 

sig åt mellan varandra. Exempel på detta är följande:  

Lärare Björns svar : 

Totalt haveri av samhället, nej det tror jag inte men ja ska man vara krass så lite åt de hållet, 

det är ju lite synd om man gör för stora skillnader mellan yrkesförberedande och 

studieförberedande på den här allmänna kursen som alla läser. De kanske borde vara lite mer 

likt, jag kan ju åt ena sidan förstå varför man gör så här, då att det ska vara mer fokus på en 

yrkesutbildning och inte fokus på de allmänna men det finns ju ändå någon sorts grund som 

är viktig att ta med sig som människa i samhället och som samhällsmedborgare och där är ju 

samhällskunskapen viktig, det är lite synd om man kortar ner den kursen till hälften. 

Lärare Nicklas svar: 

Ur ren personlig synvinkel så tycker jag att det är uppenbart att vi skapar en lägre utbildad 

arbetsklass, inte arbetarklass i sig men vi skapar en lägre utbildad arbetar som ska ingå i 

arbetskraften och som dessutom inte får möjligheten att ta sig in på högskolan på automatik 

utan därmed måste läsa på komvux.    

Lärare Marcus svar: 

Hårdrar man de så kommer de bli kunskapsglapp mellan de som kan och de som inte kan 

påverka samhället och de kommer bli ännu mer klasskillnader i kunskap vad ska man säga 

känslan av att kunna påverka tror jag kommer skilja sig åt, har man låt oss säga läst 200 

poäng samhällskunskap som många gör nuförtiden på de högskoleförberedande programmen 

då blir känslan av att de här har jag läst, jag vet ungefär hur de fungerar så då kanske jag kan 

tycka att jag kan påverka eller jag tycker inte att jag kan påverka, de kan ju ändå göra 

bedömningen och har man läst 50 poäng då hinner du ju inte gå igenom EU på ett vettigt sätt 

och riksdag och regering och alla andra nordiska samarbeten och FN och där på den tiden. Så 

de vet ju inte vad de handlar om de gör ju att de missar de där och jag tror vi kommer förlora 

många som kommer tycka att samhället är skit, de känner inte att de kan påverka.  

Tillförlitligheten för studien ligger i hur studiens trovärdighet, överförbarhet samt pålitlighet 

och möjligheten att styrka och konfirmera kan ses i det som Alan Bryman framhåller som 

motsvarigheten till reliabilitet inom den kvantitativa metoden. Trovärdighet för studien är 
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vikten av att skapa en trovärdighet för resultatet både utifrån de regler som finns men också 

att en rapportering till personerna som har deltagit i studien sker.63 Utifrån den genomförda 

studien anser jag att trovärdigheten framkommer genom att jag har utgått från de regler som 

gäller för den kvalitativa metod. Bland annat har jag har valt att i uppsatsen redovisa tidigare 

genomförd forskning på området, likväl som att de personer som har deltagit i studien får en 

återkoppling genom att ta del av uppsatsen när den är färdig. Överförbarheten för studien 

finns i överförbart resultaten för studien kan tänkas vara i en annan situation. Då jag har valt 

att ta del av lärarnas upplevelse utifrån en semi -strukturerad intervju, och att detta ses vara ett 

stickprov och inte en generell bild över samtliga samhällskunskapslärares upplevelse syns 

överförbarheten för studien problematiskt. Med utgångspunkt i mina forskningsfrågor 

innefattas inte samtliga lärare då det är med utgångspunkt i samhällskunskapsämnet på 

yrkesförberedande program och studieförberedande program och vice versa. Utifrån de 

perspektivet är det problematiskt, dock är studien så pass överförbar utifrån dessa faktorer då 

det ändå finns en möjlighet utifrån de faktum att forskningsfrågorna jag har använt finns att 

tillgå.  

Pålitlighet kan inom den kvalitativa metoden ses som en motsvarighet till reliabilitet inom den 

kvantitativa metoden, där fokus inte endast kan ses med utgångspunkt i pålitligheten för själva 

resultatdelen utan även resterande delar för studien så som litteratur och tidigare forskning. 

Även här anser jag att pålitligheten för studien är hög då jag både har valt att utgå ifrån 

tidigare forskning och utgångspunkt i samhället i stort och inte bara skolan. Själva 

möjligheten att styrka och konfirmera handlar om att forskaren bör vara medveten om 

svårigheterna att vara helt objektiv och där uppsåtet för forskningen ska vara med 

utgångspunkt i att handla i god tro. Jag har varit medveten om att jag inte är objektiv och 

speciellt med tanken på omständigheterna med mig själv som framtida lärare och min egen 

syn på att det har gjorts nedskärningar har jag trots allt försökt vara så objektiv som de har 

gått att vara.64 
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1.3 Avgränsningar 

Avgränsningen för studien är att skillnaderna mellan yrkesförberedande program och 

studieförberedande program endast har studerats utifrån samhällskunskapsundervisningen. 

Därmed sker ett bortfall av skillnader mellan programmen i andra kärnämnen. 

Avgränsningarna är att endast skillnaderna mellan programmen är framkommande för studien 

och därmed inte likheterna i undervisningen mellan programmen, vilket mycket väl kan 

tänkas existera. Likaväl som att en avgränsningar har skett då andra viktiga aktörers 

upplevelse angående utformningen av undervisningen inte presenteras, så som rektor, elever 

och politiker. Det kan tänkas att dessa har en annan upplevelse av målsättningen och innehåll 

för undervisningen.  
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4. Resultat  

I följande avsnitt redovisas de genomförda intervjuerna med tre verksamma lärare i 

samhällskunskap. För en redovisning av intervjuerna presenteras varje lärares svar enskilt 

med en utgångspunkt i deras generella syn på samhällskunskapsämnet, därefter görs en 

presentation av lärarnas upplevelse av samhällskunskapsämnets karaktär som kärnämne på 

yrkesförberedandeprogram och studieförberedandeprogram. Svaren presenteras i löpande text 

samt med direkta citat och i slutet av avsnittet görs en sammanfattning av samtliga lärares 

svar. Alla lärarna är anonyma och har blivit informerade om det vid varje intervjutillfälle. 

Lärarna har därför fått de fingerade namnen: Björn, Nicklas och Marcus.  

4.1 Björn 

Björn arbetar som samhällskunskapslärare på en kommunal gymnasieskola i en mellanstor 

stad i Sverige, på skolan går elever som läser både yrkesförberedande program och 

högskoleförberedande program. För tillfället undervisar inte Björn på något 

yrkesförberedande program men har tidigare varit lärare på elprogrammet. Björn har då inte 

heller själv undervisat enligt den nya kursen för yrkesprogrammet utan bara i kursen 1b på 

bland annat teknikprogrammet.  

Björn förklarar att det är det egna intresset i kombination med att ämnet är så föränderligt som 

gjorde att han valde att läsa just samhällskunskap. Han förtydligar att själva grunden så som 

styrdokumenten och de aktuella avsnittet i samhällskunskapen som demokrati, politik och 

ekonomi, inte är speciellt föränderligt men de exempel som kan användas i undervisningen 

anser han däremot vara de. Han menar att de förändringarna som sker både i världen och i 

Sverige kan användas i undervisningen, något han anser gör att undervisningen i sig blir både 

omväxlande och roligare.  

4.1.1 Målsättning: Bli goda samhällsmedborgare 

Att bemöta starka åsikter är något som Björn anser vara mest utmanande med 

samhällskunskapsundervisningen. Något som han väljer att problematisera och framhåller att 

det blir lite av en naturlig del för samhällskunskapsläraren att bemöta dessa åsikter, och 

tillägger att de kanske mer hamnar på hans bord som samhällskunskapslärare än för de andra 

lärarna som exempelvis mattematikläraren. Då handlar det om att bemöta åsikterna med 

rationella argument menar Björn och framhåller att argument som är dåliga ska bemötas med 

bättre argument. Björn hoppas att eleverna får med sig innehållet för undervisningen även in i 
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framtiden och att eleverna får med sig verktyg att bemöta liknande åsikter som exempel anti-

demokratiska åsikter. Angående syftet med undervisningen framhåller Björn att eleverna ska 

bli goda samhällsmedborgare. Han skrattar till och tillägger att de kanske i alla fall är de 

svaret som kan ses som de vanligaste svaret på den här frågan. Dock menar han att de ändå 

ligger en sanning i det här, då målet är att få eleverna att se hur saker och ting hänger ihop och 

se samband. Exempel på samband, som Björn framhåller är hur en stor kris på 

bostadsmarknaden i USA faktiskt påverkar oss i Sverige pågrund utav den globala ekonomin. 

Som mål för undervisningen utgår Björn från kursplanen och de centrala avsnittet, något han 

menar gör att olika avsnitt framträder i hans undervisning. Han framhåller att han för att 

uppnå målen kopplar mycket av undervisningen till dagens samhälle och att eftersom de hela 

tiden sker olika saker världen över så menar han att det nästan alltid går att hitta aktuella 

beröringspunkter som kan fungera i undervisningen. Exempelvis framhåller han att det som 

under våren har hänt i Ukraina har fungerat som en genomgående utgångspunkt för 

undervisningen hela våren, speciellt i avsnitten angående politik, demokrati och statsskick.  

4.1.2 Innehåll: Samhällsekonomi 

Björn förklarar att hans egen upplevelse är att de finns skillnader mellan att undervisa på 

yrkesförberedandeprogram och studieförberedandeprogram. Han framhåller dock att det 

kanske handlar om en generalisering från hans sida, han kopplar även ihop skillnaderna med 

att eleverna som han har på yrkesförberedandeprogram läser sin samhällskunskapskurs senare 

än vad de på studieförberedandeprogram gör, och att det kanske mer handlar om ålder. För det 

aktuella innehållet och de förändringar som har skett förklarar Björn att fast han inte själv har 

undervisat utifrån den senaste kursen på yrkesförberedande program förklarar han att han 

ändå har läst in sig på kursplanen. Han förklarar att han själv upplever att skillnaden mellan 

kurserna i samhällskunskap på yrkesförberedandeprogram och studieförberedandeprogram 

inte tycks skiljas åt innehållsmässigt i kursen utan mer att stoffet på 

yrkesförberedandeprogram ska hinnas med på kortare tid än på studieförberedandeprogram. 

Han menar att han framför allt tycker att det är synd att det finns ett bortfall av 

samhällsekonomin eftersom att han själv tycker att det i stort sätt är den viktigaste delen. De 

konsekvenser som Björn ser med de förändringar som har skett framhåller han på följande 

sätt:   

Totalt haveri av samhället, nej det tror jag inte men ja ska man vara krass så lite åt de hållet, 

det är ju lite synd om man gör för stora skillnader mellan yrkesförberedande och 

studieförberedande på den här allmänna kursen som alla läser. De kanske borde vara lite mer 
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likt, jag kan ju åt ena sidan förstå varför man gör så här, då att det ska vara mer fokus på en 

yrkesutbildning och inte fokus på de allmänna men det finns ju ändå någon sorts grund som 

är viktig att ta med sig som människa i samhället och som samhällsmedborgare och där är ju 

samhällskunskapen viktig, det är lite synd om man kortar ner den kursen till hälften. 

Björn tror även att valet att göra kursen mindre beror på att det sedan tidigare har varit svårt 

för yrkeseleverna att nå betyg i kursen och att fokus ska ligga på yrkesämnena i stället för 

kärnämnena.  Björn förklarar att hans egen upplevelse av undervisningen för de respektive 

programmen är att han framför allt upplever att eleverna på studieförberedande program är 

lite mer vana att lyssna längre pass än vad eleverna på yrkesförberedande program är. En 

positiv skillnad som han ser tydligare i sina yrkesförberedande klasser menar han är att 

eleverna vågar tala mer öppet i klassrummet. Återigen kopplar Björn detta till åldern på 

eleverna då som han tidigare har nämnt menar att det kan innebära att de yrkesförberedande 

eleverna läser kursen senare än vad de studieförberedande eleverna gör. Dock menar han 

uppleva att eleverna på yrkesförberedandeprogram har starkare åsikter än eleverna på 

studieförberedandeprogram. Framför allt tycker han sig se detta i frågor som rör invandring 

och jämställdhet. Han förklarar dock att det är något som kan ses både som positivt och 

negativt, han anser dock att det behövs lite starka åsikter för att de ska kunna bli en diskussion 

i klassrummet kring dessa frågor och det bidrar även till att eleverna mer kan testa varandra 

och kritiskt granska varandra. 

I undervisningen menar Björn även att han ser att eleverna på de 

studieförberedandeprogrammen i större utsträckning tänker på betyget än vad eleverna på de 

yrkesförberedandeprogrammen gör. Något han menar bidrar till att eleverna på 

studieförberedandeprogram håller en lägre profil än eleverna på de 

yrkesförberedandeprogrammen gör. Något som han ser kanske bidrar till att det finns 

skillnader mellan yrkesförberedandeprogram och studieförberedandeprogram i betyg. Han 

framhåller även att skillnader programmen i mellan betygsmässigt kanske också kan kopplas 

till de faktum att samhällskunskap inte är anledningen till att eleverna på 

yrkesförberedandeprogram valt att läsa de dem gör.   

4.1.3 Metod: Att anpassa till elevgruppen 

När det kommer till vilka metoder Björn anser passar bäst för undervisningen, förklarar han 

att det handlar om att anpassa sig till den elevgrupp som han har framför sig i klassrummet 
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och att han därför använder sig av olika metoder. På frågan om vilka metoder Björn använder 

svarar han: 

Jag kör relativt mycket, som Jan Björklund skulle säga katederundervisning, men man kan ju 

inte köra de i 100 timmar bara, utan små grupper, gruppdiskussioner. Vad gör man mer? 

enskilda arbeten, grupparbeten, basen i min undervisning är väl någonstans föreläsningar 

med små gruppdiskussioner och kanske kring frågor som mynnar ut i helklassdiskussioner 

så, men de är ju jätteolika var man har för grupper och hur bra diskussionerna blir.  

Utifrån Björns egna undervisningsmetoder satsar han framför allt på tydlighet, han framhåller 

att det kanske är just tydlighet som utmärker honom som lärare. Han framhåller vikten av att 

visa för eleverna vad de kan förvänta sig av honom likaväl som vad han förväntar sig av sina 

elever. Björn menar att tydligheten kan utmynna i allt från enkla saker som att skriva upp på 

tavlan vad dagens lektion kommer att handla om till att koppla samman dagens undervisning 

med förgående undervisningstillfälle.   

 

4.2 Nicklas  

Nicklas arbetar som samhällskunskapslärare på en kommunal gymnasieskola i en större stad i 

Sverige som har både yrkesförberedandeprogram och högskoleförberedandeprogram. Nicklas 

har varit verksam lärare i två och ett halvt år och undervisar bland annat i samhällskunskap 1b 

på ekonomiprogrammet samt 1a1 och 1a2  på vård och omsorgsprogrammet. Nicklas förklara 

att det egna intresset i kombination med att han anser att det är viktigt att eleverna på 

yrkeslinjerna får lära sig hur samhället fungerar är anledningen till att han valde att läsa 

samhällskunskap.  

4.2.1 Målsättning: Att eleverna blir källkritiska 

Nicklas menar att syftet med undervisningen skiljer sig åt beroende på om han undervisar på 

yrkesförberedandeprogram eller studieförberedandeprogram. På yrkesförberedandeprogram är 

syftet snarast att eleverna ska få lära sig om "verkligheten". På studieförberedandeprogram är 

syftet snarare att eleverna ska lära sig "grunderna" för att sedan kunna studera vidare.  

När Nicklas undervisar i samhällskunskap förklarar han att han lägger stor vikt vid källkritik. 

Han menar att allt han gör i undervisningen kan relateras till att lära eleverna att vara 

källkritiska, för Nicklas är det inte bara av vikt att eleverna kan vara källkritiska i 
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samhällskunskapsundervisningen utan framhåller även att han här tänker i ett längre 

perspektiv, att eleverna efter avslutade studier ska fortsätta vara källkritiska. För att få 

eleverna att förstå hur viktigt de är med källkritik förklara Nicklas att han har ett knep:  

Som exempel på detta här är att det första provet dem får, riksdag, regering de här 

jättetråkiga momentet då brukar jag ha med en fråga som är: Hur många ledamöter sitter de i 

Sveriges riksdag? Och sen så skriver jag alltid poäng efter så att de vet hur många poäng de 

kan få på varje fråga och där står de noll poäng och sen nästa fråga är hur kan du ta reda på 

hur många ledamöter som sitter i Sveriges riksdag? och där kan man få två poäng. 

Som en utgångspunkt för målen i undervisningen framkommer det att Nicklas använder sig av 

kursplanen. De är framför allt de centrala innehållet i kursplanen som han utgår ifrån i 

undervisningen, och då används kursplanen som en uppbackning så att det viktigaste 

innehållet för undervisning kommer med. Nicklas framhåller att han själv anser att de centrala 

delarna för undervisningen med fördel kan bakas ihop med varandra. För de aktuella 

kunskapskraven framhåller han att han brukar välja ut de som är relevanta till just de moment 

som ingår i undervisningen, detta då många moment ställer många olika kunskapskrav. Ett 

tydligt exempel på detta hävdar Nicklas är att när han har kursen internationella relationer, 

tittar han med utgångspunkt i kunskapskraven hur väl eleverna använder 

samhällsvetenskapliga metoder.            

4.2.2 Innehåll: Källkritik 

Nicklas menar att han själv upplever skillnader mellan undervisningen på 

yrkesförberedandeprogram och studieförberedandeprogram. Nicklas menar att en tydlig 

förändring han kan se i och med den nya kursplanen är att det som kan uppfattas som 

teoretiskt har tagits bort ur den kursen som eleverna på yrkesförberedandeprogram läser. Han 

anser att det är tydligt att de som behövs för att bli en god medborgare är det som finns kvar. 

Exempel framhåller han att eleverna ska kunna konsumenträtten, att de ska få lära sig vad ett 

fackförbund är men längre än så sträcker sig inte innehållet. Han framhåller att som lärare är 

det inte möjligt att lägga sig på en högre nivå och att det hela blir problematiskt då han endast 

kan lära sina elever utifrån kursmålen rena faktakunskaper. Han menar att eleverna får lära sig 

vad till exempel demokrati är men de får inte lära sig ifrågasätt demokratin. Nicklas förklarar 

att då pågrund utav att han undervisar framför allt på vård och omsorgsprogrammet, där 

eleverna läser två femtio poängs kurser, framhåller han att han själv inte tar direkt del av de 

förändringar som har skett. Han menar att om han endast skulle undervisat den första 
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femtiopoängskursen som de flesta eleverna på yrkesprogrammen endast läser skulle han 

definitivt se dessa förändringar. Han menar att ett typiskt exempel på dessa förändringar som 

han framhåller som problematiskt så som han själv ser det är att den första kursen innefattas 

av privatekonomi och att det är först i andra kursen som eleverna läser nationalekonomi. Det 

menar han innebär att eleverna som endast läser den första femtiopoängskursen får lära sig 

hur mycket pengar de har i plånboken, pågrund utav privatekonomin, men de får inte lära sig 

varför, vilket dem först får lära sig i andra kursen, pågrund utav nationalekonomin. Däri 

menar Nicklas att undervisningen blir bristfällig. Han menar att förändringarna har inneburit 

att eleverna som endast läser femtiopoängskursen inte får en helhetssyn av ämnet. Förutom 

den bristfälliga helhetssynen som eleverna på de yrkesförberedande programmen inte får 

framhåller Nicklas även andra konsekvenser som han ser dessa förändringar leda till i 

slutändan:  

Ur ren personlig synvinkel så tycker jag att det är uppenbart att vi skapar en lägre utbildad 

arbetsklass, inte arbetarklass i sig men vi skapar en lägre utbildad arbetar som ska ingå i 

arbetskraften och som dessutom inte får möjligheten att ta sig in på högskolan på automatik 

utan därmed måste läsa på komvux.    

Anledningen till att kursen för yrkesförberedandeprogram har minskat tror Nicklas dels beror 

på att det ansågs som onödigt att tvinga eleverna att läsa saker som de faktiskt inte behöver. 

Han skrattar till, och tillägger att skeptikern i honom tror snarare att det kanske handlar om 

att, vet personer inte sina rättigheter så kan personerna inte heller kräva sina rättigheter. 

Samtidigt som han också menar att samhällskunskapen möjligtvis fick stå tillbaka lite för 

historian, då historian i dag har kommit att bli ett kärnämne vilket det inte var tidigare.    

Han förklarar att undervisningen på ett studieförberedandeprogram i årskurs ett snarast 

handlar om att lägga grunden för eleverna så att de efter avslutad kurs kan läsa vidare i de 

andra samhällskunskapskurser redan under gymnasietiden. På ett yrkesförberedandeprogram, 

anser han att det snarare handlar om att lära eleverna "verkligheten". Nicklas framhåller att för 

de yrkesförberedandeprogrammen handlar det mer om att knyta undervisningen till elevernas 

verklighet, till exempel genom arbetsrätten och konsumenträtten, och tillägger att fokus 

hamnar mer på de som han själv upplever att eleverna har nytta av, något som även kan ses 

med utgångspunkt i målet för undervisningen på yrkesförberedandeprogram. Han upplever att 

eleverna på de studieförberedande programmen snarast har den här anknytningen gratis och 
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därmed behöver han inte lägga upp undervisningen på de sättet på de 

studieförberedandeprogrammen. 

Som verksam lärare menar Nicklas att han även har märkt skillnader då han sätter betyg på 

eleverna. Han tycker att det finns en enkel förklaring till detta och det är tiden. Han framhåller 

att i den kurs som eleverna läser på yrkesförberedande program så hinner han som lärare inte 

sätt in eleverna i det tänkandet som faktiskt krävs för samhällskunskapen. Han menar att för 

femtiopoängskursen som eleverna på de yrkesförberedandeprogrammen läser så måste han i 

större utsträckning än för hundrapoängskursen köra på hårdare med stoffet. Hur mycket 

eleverna på yrkesförberedande program än försöker höja sitt betyg från E-nivå till C-nivå så 

menar Nicklas att eleverna har oerhörda problem med detta på bara en termin. Han framhåller 

att han själv aldrig har sagt högre än ett C i betyg på någon elev på femtiopoängskursen.  

4.2.3 Metod: Att anpassa till elevgruppen 

När det kommer till vilka metoder Nicklas anser lämpliga för undervisningen förklarar han att 

det skiljer sig beroende på vilket program han undervisar på. Tydligt är att han menar att det 

beror på vilken sorts elever han har framför sig, något han inte endast kopplar till om eleverna 

läser yrkesförberedandeprogram eller studieförberedandeprogram.  

Amanda: Har du några exempel på de? 

Nicklas: Absolut, som exempelvis samhällsklasserna här på den här skolan och 

yrkesgrupperna är båda de sorters grupper som reagerar väldigt bra på diskussionsövningar, 

övningar där de får säga emot för de har ändå en hög energinivå och är ganska mycket lite 

överallt i rummet som de ser ut och om man då på ett sätt bara kan utnyttja att de vill säga 

saker så kan man göra de, men på ekonomiprogrammet när man ska undervisa där så kan de 

ibland vara att man får stå och dra ut åsikter för väldigt många av eleverna verkar tänka vad 

är rätt svar. 

Nicklas framhåller att bara för att eleverna är bra på en sak så arbetar han ändå på att inte låsa 

sig vid detta. Snarare tvärtom menar han att de kan vara en fördel att eleverna får lära sig båda 

delarna, men att det då är av vikt att som lärare kunna anpassa den undervisningen också 

pågrund utav att det egentligen inte är något sätt som är bra överallt. Utifrån Nicklas egen 

metod för undervisningen håller han det väldigt lättsamt, och förklarar att som lärare är det 

framför allt humor som utmärker honom. Han förklarar att strikta föreläsningar inte direkt är 

något som han anser passar honom själv. 
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4.3 Marcus  

Marcus arbetar som samhällskunskapslärare på en kommunal gymnasieskola i en mindre stad 

i Sverige där han undervisar både på yrkesförberedandeprogram och 

studieförberedandeprogram. Marcus har varit verksam lärare i 10 år och undervisar bland 

annat i samhällskunskap 1b på ekonomiprogrammet samt 1a1 på byggprogrammet och 

elprogrammet. Marcus förklarat att intresset för samhällsfrågor gjorde att han valde att läsa 

just samhällskunskap, han framhåller att han inte är politiskt engagerad men ändå är nyfiken 

på politik.   

4.3.1 Målsättning: Förberedelser för vuxenlivet kontra föreberedelser för studielivet 

För de aktuella målen för undervisningen utgår Marcus ifrån kursplanen för ämnet. Därmed 

framhåller han att syftet med undervisningen i sig blir annorlunda beroende på om han 

undervisar på yrkesförberedande eller studieförberedande program. Exempel framhåller 

Marcus är att när han undervisar i kursen 1a1 på yrkesförberedandeprogram så är målet 

snarast att förbereda eleverna för vuxenlivet. Som exempel när det kommer till 

undervisningen i privatekonomi i kursen för de yrkesförberedandeprogrammen, där han 

framhåller att eleverna förbereder sig för yrkeslivet och kanske ska köpa sin första lägenhet 

och därmed är intresserade av att veta hur mycket det kostar. Medans målet i kursen för 1b på 

studieförberedandeprogram mer är fokuserad till politiska system, teorierna och ideologierna, 

detta menar Marcus är något som eleverna sedan kommer att möta på högskolan. Marcus 

anser att undervisningen ska bidra till att eleverna blir demokratiska medborgare.   

Enligt Marcus är målet med undervisningen att eleverna ska skapa en förståelse för andras 

argument och att eleverna ska lära sig att ta ställning i frågor. Hur detta kommer till uttryck i 

undervisningen menar Marcus kan till exempel vara att dem får lära sig att debattera: 

Mycket kan man säga av min undervisning går ut på att de ska ta ställning i frågor som de, 

de ska gärna om de säger att de är, för många på den här skolan är moderater, i alla fall i de 

klasser jag har, då får de inte stå för de till exempel i en politisk debatt, stå för moderaterna. 

De tjänar de ingenting på, de ska ju veta vad vänstern tycker och står för det i en debatt. För 

att lära sig i vad argumenten som de andra anser för att få en större förståelse för varför och 

hur och så vidare. För är man bara de man tror att man själv står för så blir man ju rätt 

okunnig tror jag på vad dem politiska frågorna och så vidare, så man ska tvingas ta hänsyn 

till andras argument, oavsett hur rumsrena eller icke rumsrena de är och kunna argumentera 

kring de sakerna.    
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4.3.2 Innehåll: Att analysera och argumentera 

Marcus framhåller att han upplever skillnader mellan yrkesförberedandeprogram och 

studieförberedandeprogram. Som exempel menar Marcus att det syns skillnader i 

undervisningen för privatekonomi. Han menar att eleverna på yrkesförberedandeprogram är 

mer intresserad av privatekonomi är eleverna på studieförberedandeprogram. Han framhåller 

även att kurserna nästintill ser likadant ut innehållsmässigt men att finns en stor skillnad i 

praktiken. Marcus framhåller att det blir mer praktiskt innehåll för de yrkesförberedande 

eleverna medans de blir mer teoretiskt stoff för eleverna på de studieförberedande 

programmen.  

En tydlig skillnad är att det mer handlar om att göra undervisningen praktisk för de 

yrkesförberedande eleverna då dessa ska förberedas för yrkeslivet medans i de 

studieförberedande klasserna ska eleverna snarast förberedas för studielivet. Marcus 

framhåller att han anser att kursen i samhällskunskap har blivit mindre "teoretisk" på det 

yrkesförberedandeprogrammen. Att eleverna idag på de yrkesförberedandeprogrammen inte 

anser att de kan påverka, mentaliteten bland eleverna på de yrkesförberedande linjerna mer är 

att de struntar i samhället. Han framhåller att det kanske i för sig inte direkt har med den nya 

reformen att göra utan snarare den elevgrupp som söker sig till programmen, men att 

förändringarna som har skett har bidragit till den mentalitet som finns. 

Marcus förklarar även att han anser att möjligheterna med innehållet i undervisningen har 

försvunnit lite i och med den nya kursplanen, han menar att en teoretisering av ämnet har 

inneburit att han idag kanske inte riktigt har samma möjligheter att koppla de centrala 

innehållet på samma sätt till vad som faktiskt händer i världen idag. Något Marcus ser som en 

brist och framhåller att det är just kunskapen kring vad som händer i samhället och världen 

över som bidrar till att eleverna kan dra slutsatser kring olika saker och därigenom lära sig att 

ta hänsyn till andras argument. Han framhåller att det är genom dagens samhälle som eleverna 

lär sig att förstå de aktuella teorierna och metoderna för ämnet. Marcus skrattar till och 

förklarar att han struntar i kursplanen här och går ändå igenom dagsaktuella nyheter och 

händelser på sina lektioner. För de aktuella innehållet i samhällskunskap ser Marcus framför 

allt en utmaning med hela kursplanen. Han menar att han har svårt att göra innehållet roligt 

för eleverna och framhåller att sen den nya kursplanen introducerades kör han mer 

katederundervisning. Detta för att han vill ha kontroll på de stoff som eleverna får ta del av. 

Han funderar lite och menar sen att det säkerligen släpper med tiden, och tillägger att han inte 
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har jobbat med det nya innehållet för kursen och att det här med att släppa kontrollen kommer 

med tiden.   

Hans egen upplevelse är att det inte alls är bra att eleverna på yrkesförberedandeprogram får 

mindre samhällskunskap och menar att det kanske just är dessa elever som behöver 

samhällskunskap mer, då dessa elever av sig själva inte är speciellt intresserade av 

samhällskunskap. Konsekvenserna av förändringar i kursplanen ser Marcus innebära 

klasskillnader i kunskap beroende på vilket program eleverna väljer att läsa på: 

Hårdrar man de så kommer de bli kunskapsglapp mellan de som kan och de som inte kan 

påverka samhället och de kommer bli ännu mer klasskillnader i kunskap vad ska man säga 

känslan av att kunna påverka tror jag kommer skilja sig åt, har man låt oss säga läst 200 

poäng samhällskunskap som många gör nuförtiden på de högskoleförberedande programmen 

då blir känslan av att de här har jag läst, jag vet ungefär hur de fungerar så då kanske jag kan 

tycka att jag kan påverka eller jag tycker inte att jag kan påverka, de kan ju ändå göra 

bedömningen och har man läst 50 poäng då hinner du ju inte gå igenom EU på ett vettigt sätt 

och riksdag och regering och alla andra nordiska samarbeten och FN och där på den tiden. Så 

de vet ju inte vad de handlar om de gör ju att de missar de där och jag tror vi kommer förlora 

många som kommer tycka att samhället är skit, de känner inte att de kan påverka.  

En tydlig skillnad menar Marcus även är att betygen tycks skilja sig åt ganska mycket mellan 

programmen. Han menar att de elever som han har nu som går på elprogrammet inte bryr sig 

om att få högre betyg och att det också leder till att klimatet i klassrummet blir mer 

avslappnat. Marcus framhåller dock att han ser en skillnad i betygen även mellan de 

yrkesförberedandeklasserna och menar att på byggprogrammet handlar de snarast om att 

eleverna ens ska få ett godkänt. På samhällsprogrammet upplever i stället Marcus mer stress 

på att få högt betyg och tillägger att han ser detta framför allt hos flickorna, pojkarna menar 

Marcus snarast kan snarast ses som raka motsatsen och bryr sig i stället väldigt lite om 

betyget. Anledning till de förändringar som har skett i kursplanen tror Marcus beror på en 

ideologisk syn på att arbetare endast ska arbeta. Han framhåller dock att han anser att det är 

fel då arbetaren också ska vara en demokratisk medborgare. 

4.3.3 Metod: Skillnad beroende på vilken klass  

Marcus menar att metoden han använder sig av i undervisningen beror på vilka klasser som 

han har framför sig, här skiljer Marcus framför allt på studieförberedandeprogram och 

yrkesförberedandeprogram: 
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De är ganska olika mellan de om man säger högskoleförberedande och de praktiska, man är 

ju två olika lärare faktiskt, för de teoretiska ska liksom i skrift och i presentation och så 

vidare förbereda sig för högskolan medan de praktiska handlar de ju mer om att de ska få en 

kunskap som de ska ha med sig och kan använda i sig utav i yrkeslivet lite grann 

För eleverna i den andra kursen i samhällskunskap är en favorit hos Marcus, rollspel. På den 

skola som Marcus arbetar på så har eleverna i andra kursen ett Fn:rollspel som de gör. Marcus 

menar att det är något som är väldigt bra för att nå alla de centrala målen och betygskriterierna 

för andra kursen i samhällskunskap. 
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5. Analys   

I följande avsnitt presenteras en analys av resultaten från intervjuerna som teoretiseras med 

utgångspunkt i de två tidigare avsnitten, tidigare forskning och problemformulering.   

5.1.1 Målsättning  

Utifrån målsättningen med undervisningen framhåller samtliga lärare att de utgår ifrån 

ämnesplanen i samhällskunskap och det centrala innehållet i ämnesplanen, där skolans 

demokratiska uppdrag som bärare av demokratin är framträdande. Skolans demokratiska 

uppdrag syns genomgående för målet med undervisningen för samtliga lärare. Lärarna menar 

att undervisningen bör ses i ett längre och framtida perspektiv, vilket förstärks ytterligare i 

ämnesplanen då undervisningen förklaras skapa förutsättningar för att eleverna aktiva ska 

delta i samhället.65 Lärarna har dock olika förhållningsätt till vad som är de viktigaste 

angreppssätten för att eleverna ska bli goda samhällsmedborgare. En av lärarna menar att han 

fokuserar på källkritik, en annan att eleverna ska få verktyg med sig för att i framtiden bemöta 

anti-demokratiska åsikter, en tredje lärare menar att eleverna ska skapa en förståelse för 

andras argument och att lära sig att ta ställning. Anders Broman menar att läraren har både ett 

kunskapsuppdrag och ett fostransuppdrag, något som tydliggörs i lärarnas sätt att se på sitt 

uppdrag som lärare. Samtliga lärare betonar mer eller mindre dessa båda uppdrag i rollen som 

samhällskunskapslärare. Då eleverna genom undervisningen får med sig sådant som går under 

kunskaper men även sådant som innefattas av en utveckling av den egna individen.66 

En mixa av de tre demokratiidealen går därmed igen i lärarnas målsättning med 

undervisningen då eleverna ska bli aktiva samhällsmedborgare. Valdemokratin som innebär 

att medborgarna röstar fram de representanter de anser bäst lämpade att styra är en 

grundpelare i den svenska demokratin.67 Då den offentliga makten i Sverige förklaras utgå 

ifrån folket och bygger på allmän och lika rösträtt. 68 Deltagardemokrati förenad med 

valdemokrati kan ses som en bra grund för ett samhälle i kombination med valdemokrati. 

Inom deltagardemokratin är medborgarna själva med och aktivt deltar, inte bara vid de 

tillfällen då de under valperioden har möjligheten att välja ut de representanter som ska styra 

utan även att medborgarna själva kan fatta politiska beslut på mindre skala i olika 

                                                 

65 Skolverket., 2011, s 143  
66 Broman. A., 2009, s 109 f  
67 Gilijam. G. och Hermansson. J., 2003, s 15 
68 Sveriges riksdag., Hämtad 2014-05-09, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kungorelse-1974152-om-beslu_sfs-1974-152/#K1 
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sammanhang.69 Den deliberativa demokratisynen innebär att eleverna ska lära sig att ta 

ställning och skapa en förståelse för andra argument. Den deliberativa demokratisynen, till 

skillnad från valdemokrati, handlar inte om vad ett politiskt styre kan innebär utan är snarare 

ett samtal och en diskussion där strävan är att skapa en förståelse för den andre och den andres 

argument vilket ska bidra till samförstånd.70   

Lärarna framhåller målet med undervisningen relativt lika men angående syftet med 

undervisningen är dessa oberoende från varandra. Då målsättningen med undervisningen 

snarast bör ses vara den samma för både yrkesförberedande program och studieförberedande 

program medans syftet tycks skilja sig åt mellan de två programmen. Oberoende om 

undervisningen sker på yrkesförberedande program eller studieförberedande program är 

målsättningen i slutänden den samma för respektive program. Två av lärarna menar att för att 

nå målet med undervisningen är vägen dit lite olika beroende på vilket program 

undervisningen sker på. På yrkesförberedande program handlar de om att eleverna ska lära sig 

om verkligheten medans eleverna på studieförberedande program ska få med sig kunskaper 

för att senare i livet kunna studera vidare. Agneta Bronäs har konstaterat efter att ha granskat 

läroböcker inriktade för yrkesförberedande program och studieförberedande program att 

eleverna genom undervisningen ska utvecklas till demokratiska medborgare. Det görs här inte 

heller någon skillnad i målet med undervisning mellan de respektive programmen. Böckerna 

inriktade till de yrkesverksamma programmen är i större utsträckning inriktade till elevernas 

perspektiv medans böckerna för de studieförberedande programmen är inriktade till sådant 

som i större grad hamnar på en samhällelig nivå. Därmed syns också undervisningen i säg 

utgöra en skillnad även i fall målet med undervisningen är densamma för de respektive 

programmen.71   

 

5.1.2 Innehåll  

Samtliga lärare framhåller att innehållet för undervisningen blir olika beroende på om 

undervisningen sker på yrkesförberedande program eller studieförberedande program. 

Skillnaderna är framför allt att undervisningen blir mer praktisk på yrkesförberedande 

                                                 

69 Gilijam. G. och Hermansson. J., 2003, s 19 
70 Gilijam. G och Hermansson. J., 2003, s. 22 
71 Bronäs. A och Runebo. N., 2010, s 198 f 
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program och mer teoretisk på studieförberedande program och att det aktuella stoffet för 

undervisningen på yrkesförberedande program ska hinnas med på kortare tid. Tidigare 

forskning på området är begränsad men uppvisar ändå ett mönster där det är tydligt att det 

finns skillnader i samhällskunskapsundervisningen mellan de respektive programmen. I 

intervjuer med verksamma lärare förklarar lärarna att de upplever ett mindre intresse hos 

eleverna och därför tycks undervisningen i större utsträckning bli mer varierande på 

yrkesförberedande program. Undervisningen kan även bli varierande på studieförberedande 

program beroende på om eleverna ska läsa mer inom samma område efter avslutad kurs eller 

inte. 72   

 

Samtliga lärare framhåller att ekonomi, politik och internationella relationer är de avsnitt som 

utgör samhällskunskapen. Även tidigare forskning tyder på att 

samhällskunskapsundervisningen genomsyras av dessa tre kategorier då sambandet mellan 

lärarnas undervisning och förhållningssättet till kursplanen genomsyrar de centrala innehållet. 

Något som kan kopplas till tidigare genomförd forskning som uppvisar samma mönster 

nämligen statsvetenskap, nationalekonomi och internationella relationer.73 Ekonomiavsnittet 

är också de avsnitt där samtliga lärare ser störst skillnad i undervisningen beroende på om 

undervisningen sker på yrkesförberedande program eller studieförberedande program. För 

undervisningen på yrkesförberedande program är privatekonomi i större grad i fokus och på 

studieförberedande program är samhällsekonomi mer i fokus.  

 

Anledningen till uppdelning i undervisningen beroende på vilket program eleverna läser på 

utgörs av två aspekter. Dels angående förändringar i och med den senaste ämnesplanen för 

gymnasieskolan, Gy 2011. Tidigare hade alla elever kommit att läsa hundra poäng 

samhällskunskap, men i och med den senaste reformen läser nu eleverna på 

yrkesförberedande program endast femtio poäng medans eleverna på studieförberedande 

program läser som innan, hundra poäng.74 Därmed finns det en avsaknad av nationalekonomi 

i den senaste kursen. Dels att elevernas intresse inom de olika programmen syns påverka 

innehållet. I intervjuerna framhåller lärarna att eleverna på yrkesförberedande program kan i 

högre grad ses förberedas för yrkeslivet och eleverna på studieförberedande program i större 

grad förberedas för vidare studier vilket också framträder i ekonomiavsnittet. Tidigare 

                                                 

72 Karlefjärd. A., 2011, s 66 
73 Karlefjärd. A., 2011 s. 60 
74 Skolverket., 2011, s 144 f  
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genomför forskning visar även att innehållet för ekonomiavsnittet kan skifta mellan 

yrkesförberedande program och studieförberedande program. Till exempel angående oligopol 

och monopol vilket en lärare menar beror på att det finns en medvetenheten kring om eleverna 

senare i sin utbildning kommer att stöta på dessa igen eller inte. Om eleverna på 

yrkesförberedande program läser samhällskunskap tredje året så är det mer fokus på sådant 

som eleverna kan ha användning för i livet.75  

 

Angående avsnittet om demokrati där likväl politik som internationella relationer syns 

genomsyra innehållet menar lärarna även att det finns skillnader mellan programmen. Det 

aktuella innehållet för undervisningen som innefattas av statsvetenskap har Anders Broman 

kommit att lyfta där verksamma samhällskunskapslärare har blivit intervjuade utifrån 

undervisningen i statsvetenskapen. Tydligt är att undervisningen i statsvetenskapen tycks ha 

något innehåll angående demokrati, där det svenska statsskicket, demokratiska institutioner 

och hur demokratin generellt fungerar tycks finnas med.76 Något som utifrån tidigare 

forskning även förstärks, då det är framkommande att undervisningen i samhällskunskap även 

innefattas av sådant som kan komma att räknas in under demokrati.77 En av lärarna framhåller 

att demokratiavsnittet på yrkesförberedande program är relativt problematiskt i och med 

förändringarna av den senaste ämnesplanen då eleverna får lära sig de grundläggande 

principerna angående demokrati men det finns inget utrymme för att eleverna ska kunna lära 

sig att ifrågasätta demokratin. Samtliga lärare framhåller att det finns demokratiska 

konsekvenser av den uppdelning som har skett i och med att eleverna på yrkesförberedande 

program läser mindre samhällskunskap i dag än vad eleverna på studieförberedande program 

gör. Konsekvenser kan se med utgångspunkt i en oro kring att det skapas två olika läger 

angående vilka som kan påverka och vilka som inte kan påverka i samhället. En av lärarna 

menar att eleverna på yrkesförberedande program därför inte heller väljer att påverka 

samhället: "jag tror vi kommer förlora många som kommer tycka att samhället är skit, de 

känner inte att de kan påverka". 

Lärarnas sammanfattade upplevelse är att den grund som ses som viktig att ha för att verka 

som framtida samhällsmedborgare görs skillnad i och att det genom skillnaderna i 

undervisningen finns en risk att klasskillnader i kunskap kommer att uppstå. En av lärarna 

                                                 

75 Karlefjärd. A., 2011, s 66 
76 Broman. A., Att göra en demokrat? Demokratisk socialisation i den svenska gymnasieskolan. 2009, s 112  
77 Karlfjärd. A., 2011, s 57 
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uttrycker sig här på följande sätt: " Ur ren personlig synvinkel så tycker jag att det är 

uppenbart att vi skapar en lägre utbildad arbetsklass, inte arbetarklass i sig men vi skapar en 

lägre utbildad arbetare". Statistik visar att det redan existerar olika förutsättningar för ett  

deltagande, bland annat angående klasstillhörighet, etnicitet och ålder.78 Dock syns även 

utbildningsnivå och vilken yrkesgrupp personer tillhör också spela in för graden av 

valdeltagande. Statistik visar att graden av utbildning tycks spela in för graden av deltagande, 

något som kan delas upp i grupperna förgymnasial, gymnasial och eftergymnasial utbildning 

där ett samband med ju högre utbildning man har desto högre grad av deltagande. Där graden 

av deltagande är högst bland de som ingår i gruppen förgymnasial och gymnasial utbildning.79 

Redan tidigt fanns det även en vision kring yrkesutbildningen som bidragande till en 

demokratisk kompetens hos eleverna.80 Den reform som kom att innebära en sammanslagning 

av yrkesförberedande program och studieförberedande program gjordes i syfte att skapa ett 

mer jämlikt och demokratiskt samhälle.81 Försök till likvärdigheten inom skolan gjordes även 

med reform Växa med kunskap som innebar att eleverna på yrkesförberedande program och 

studieförberedande program kom att läsa samma samhällskunskapskurs.82   

 

5.1.3 Metod  

Samtliga lärare framhåller att vilken metod de använder beror på vilken elevgrupp de har 

framför sig och att det handlar om att anpassa undervisningen där efter. Den didaktiska frågan 

för vem ses här med framträda för lärarnas undervisningsmetoder då dessa anpassar 

undervisningen efter sin elevgrupp. Den didaktiska frågan Hur kan även kopplas till lärarnas 

metoder för undervisningen.83 Då samtliga lärare verkar ställa sig frågan hur de ska undervisa 

och anpassa undervisningen efter den elevgrupp de har framför sig. En av lärarna framhåller 

att han upplever sig vara två olika lärare beroende på om undervisningen sker på 

yrkesförberedande program eller studieförberedande program: "för de teoretiska ska liksom i 

skrift och i presentation och så vidare förbereda sig för högskolan medan de praktiska handlar 

de ju mer om att de ska få en kunskap som de ska ha med sig och kan använda i sig utav i 

                                                 

78 Petersson. m.fl, 2004, s 36, 182 
79 Statistiska centralbyrån, 2012, s 51 f  
80 Utbildningsdepartementet., 2008, s 204 
81 Skolöverstyrelsen., 1986, s 28 
82 Utbildningsdepartementet., 2008, s 204  
83 Uljens. M., 2005, s 17 f 
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yrkeslivet lite grann". De undervisningsmetoder som lärarna framhåller att de använder sig av 

variera även mellan lärarna, en av lärarna framhåller att han använder sig en hel del av 

katederundervisning. Beroende på vilken klass han har förklarar han även att det kan fungera 

att använda sig av mindre gruppdiskussioner men att det inte är något som funkar i alla 

klasser. Tidigare forskning genomförd på deliberativ undervisningsform visar att det finns 

skillnader i genomslag av den deliberativa undervisningsformen beroende på om den används 

på yrkesförberedande program eller studieförberedande program. Framför allt har detta visat 

ha bra effekt på elevernas kunskaper angående demokratiska värden. Den tidigare forskningen 

visar att den deliberativa undervisningsformen har haft bäst effekt på yrkesförberedande 

program även i fall det här finns motsättningar om att funkar bäst på pojkdominerade 

yrkesprogram eller flickdominerade yrkesprogram.84 Att undervisning likt deliberativ 

undervisning kan ses ha bra effekt på yrkesförberedande program stärks även i vad de tre 

intervjuade lärarna framhåller. Då dessa menar att olika klasser reagerar olika bra på olika 

metoder och att yrkesgrupperna tycks reagera bra på diskussionsövningar. En av lärarna 

framhåller att eleverna på studieförberedande program snarast reagerar dåligt på detta 

diskussionsövningar då eleverna verkar tänka efter vad som är rätt svar. 
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6 Slutdiskussion  

I följande avsnitt presenteras en slutdiskussion för studien med utgångspunkt i mina slutsatser 

kring studien samt förslag till fortsatt forskning.  

Efter avslutad studie anser jag att en slutsats är att det finns skillnader i 

samhällskunskapsundervisningen mellan yrkesförberedande program och studieförberedande 

program både utifrån målsättning, innehåll och metod. Dock syns dessa tydligast utifrån 

innehållet med undervisningen och målsättningen. Jag anser även att det finns demokratiska 

konsekvenser av dessa skillnader ur ett samhälleligt perspektiv då eleverna på 

studieförberedande program får mer lärarledd undervisningstid. Demokratiska konsekvenser 

som jag ser av detta är att det finns en risk att eleverna på yrkesförberedande program känner 

att deras kunskaper om samhället inte i lika stor grad värdesätts i jämförelse med sina 

kamrater på studieförberedande program.   

Efter avslutad studie anser jag att det är tydligt att skillnaderna för undervisningen mellan de 

bägge programmen framför allt ses med utgångspunkt i att lärarna tycks lägga sig på en nivå 

när de undervisar på yrkesförberedande program med insikten om att eleverna inte ska läsa 

vidare. Vilket i sin tur kan tänkas leda till att lärarna upplever att innehållet bör ge eleverna så 

mycket av grunderna som är möjligt, och därför hamnar innehållet utifrån vad lärarna anser är 

det mest nödvändiga, något som tycks innebära att delar av de centrala innehållet prioriteras 

bort. Att undervisningen på yrkesförberedande program endast bidrar till att eleverna får 

grundläggande fakta kunskaper. Vilket i sin tur leder till att eleverna inte lär sig att 

problematisera utan får accepterar de som de tillägnar sig utan att ifrågasätta, vilket jag tror 

kan leda till att eleverna själva känner en hopplöshet inför att lära sig mera. Därmed känner 

inte eleverna heller att de kan bidra i samhället. Även i fall eleverna får faktakunskaper som 

gör att de kan bidra så tror jag inte att de på femtio poäng hinner lära sig hela sammanhanget 

och känslan av att inte förstå byts utav en känsla av hopplöshet att inte kunna bidra. Att de 

dessutom finns ett bortfall av samhällsekonomi i kursen på yrkesförberedande program utifrån 

den senaste kursplanen, något jag anser kan utgöra en demokratisk konsekvens då kunskaper i 

nationalekonomi snarast bidrar till en större förståelse för dagens politik som i mycket 

innefattas av nationalekonomi.   

Utifrån att ett demokratiskt deltagande är större inom grupper med högre utbildning och 

mindre inom lägre utbildade grupper så tror jag inte de gynnat det demokratiska 
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engagemanget att samhällskunskapen har minskat för de yrkesförberedande program, snarare 

tvärtom.  Dock anser jag även att det är av vikt att ställa sig frågan: Hur viktig är skolan och 

undervisningen är för elevernas demokratiska kompetens och aktiva deltagande i samhället? 

Anders Broman har i sin avhandling att göra en demokrat studerat skolans roll och påverkan 

för elevers demokratiska orientationer, som jag har valt att tolka utifrån att demokratiska 

orientationer kan ses som en del av elevers demokratiska kompetens likaväl som aktiva 

deltagande i samhället. Efter avslutad studie konstaterar Broman att undervisningen om 

politik och demokrati ses ha en begränsad effekt på elevernas demokratiska orientationer. 

Samtidigt som undervisningen framhålls kunna ha en effekt utifrån vissa situationer, aspekter 

och för enskilda individer.85 Utifrån detta kanske inte en nedskärning av undervisningen på 

yrkesförberedande program behöver innebära konsekvenser ur ett samhällsperspektiv. Även i 

fall undervisningen i säg har en större påverkan på elevernas "demokratiska orientationer" tror 

jag att eleverna som har mindre timmar ändå påverkas av detta, möjligt att de upplever sig 

inte vara lika mycket värda som demokratiska medborgare som sina jämnåriga kamrater som 

går på studieförberedande program. Den största konsekvensen och inte bara demokratiska 

konsekvensen som jag ser med en uppdelning av samhällskunskapen programmen emellan är 

att det skapas en "vi - och dom känsla". Vissa personer känner därmed att de inte kan vara 

med och delta och göra en förändring i samhället. Jag anser utifrån detta att det finns en risk 

att dessa personer vänder sig till partier med mer extrema åsikter så som sverigedemokraterna 

och svenskarnas parti. Jag tror att det först är ur ett längre perspektiv som vi kommer få se om 

det överhuvudtaget existerar några demokratiska konsekvenser av en uppdelning av 

samhällshällskunskapsämnet mellan de respektive programmen, och jag tror inte att vi idag 

kan se effekterna av uppdelningen.   

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Jag anser att det finns tre utgångspunkt då jag väljer att lyfta förslag på fortsatt forskning, det 

ena är samhällskunskapsämnet utifrån den senaste ämnesplanen och yrkesförberedande 

program och studieförberedande program samt elev perspektivet. Jag anser att forskning 

utifrån demokratisk kompetens bör göras på den senaste kursplanen i samhällskunskapsämnet, 

då det är av vikt att se huruvida betydelsen för demokratisk kompetens stärkts eller minskat i 
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den senaste kursplanen i jämförelse med tidigare kursplaner. Jag anser även att det är av vikt 

att ta del av elevers uppfattning kring demokratisk kompetens utifrån minskningen av 

kursplanen i samhällskunskap för yrkesförberedandeprogram och om dessa upplever att deras 

demokratiska kompetens har minskat i och med en nedskärning i undervisningstimmar, samt 

elevernas egna upplevelser angående förändringarna i de nya ämnesplanerna både på 

yrkesförberedande program och studieförberedande program. Efter avslutad studie anser jag 

att det finns en stor avsaknad av tidigare genomförd forskning på skillnader mellan 

yrkesförberedandeprogram och studieförberedandeprogram. Jag anser även att det finns en 

stor avsaknad av forskning utifrån den senaste kursplanen i samhällskunskap, både på 

yrkesförberedandeprogram och studieförberedandeprogram.  
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Bilaga - intervjuguide  

Intervju med verksamma lärare i samhällskunskap 

Bakgrundsfrågor  

- Hur länge har du varit verksam som lärare?  

- Kan du säga något om ditt sätt att undervisa? Är det något som utmärker just ditt sätt att 

undervisa? 

- Hur kommer det säg att du valde att läsa ämnet samhällskunskap? 

  

Undervisning i samhällskunskap  

- På vilket sätt förhåller du dig till de aktuella målen som finns i kursplanen i din 

undervisning? Några specifika? 

- Vad anser du att syftet med undervisningen i samhällskunskap är?  

- Är det någon aspekt av undervisningen som du anser vara extra viktig? Vilken?  

- Vilka metoder anser du passar extra bra för undervisning?  

- Vilka möjligheter och utmaningar finns det i att undervisa i samhällskunskap? 

 

Studieförberedande och yrkesförberedande  

Det har skett förändringar i samhällskunskapsämnet på gymnasieskolan den senaste tiden. 

Detta då elever på de yrkesförberedande programmen idag läser mindre samhällskunskap än 

de som läser på studieförberedande program.  

- Vad anser du är den största förändringen? Är det en förändring? 
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Det rapporteras även att elever på yrkesförberedande program har lägre betyg i 

samhällskunskap än de som läser på studieförberedande program.  

- har du märkt av något av detta? 

- om ja, vad tror du anledningen till eventuell skillnad kan vara? 

- vad anser du vara den största utmaningen med att undervisa på 

yrkesförberedande/studieförberedande program? Är det någon skillnad? Om ja, vilken? 

 - Ur ett längre perspektiv, vad skulle du säga kan bli eventuella konsekvenser  med att den 

nya kursplanen inte har lika många undervisningstimmar på yrkesförberedande program som 

på studieförberedande program?   
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