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Abstract
This thesis seeks to contribute knowledge to how professional teachers in social studies express their subject conception, and its relation
to the subject manifested in teaching. The data consists of 48 hours of
observed teaching and interviews. A first sub-study shows that the
teachers prioritise a content dominated by political science, which reveals a strong content tradition and nuances the picture of an unclear
identity seen in the review of previous research. It is also found that
the use of news is prominent.
The second sub-study confirms the theoretical assumption that the
teachers’ conceptions are complex, seeking to harmonise both the internal academic goals and the external civil goals found in social studies. This complements previous research based on the written curriculum where the internal and external goals have been regarded as dichotomous.
The results of the third sub-study reveal how news is used in two
ways, news coverage and news integration, where the teachers express
knowledge aligned with their individual subject conception. However,
the external goals tend to be less emphasised in the subject manifested in teaching in favour for the internal interim goals. Differences between news coverage and news integration are also found as news
coverage seems to be more focused on civil goals.
A contribution with this study is that we now in Swedish research can
talk about social studies teachers’ subject conception as a complex
phenomenon. It also encourages a more precise conversation about
social studies. A more precise vocabulary can enable teachers to develop their understanding of the relation between goals, content and
teaching methods. Furthermore, the revelation of news and its relation to the teachers’ subject conception and teaching hopefully can
inspire future explorations on news as a teaching tool.
Keywords: teacher thinking, social studies, subject conceptions,
teaching, internal and external goals.
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Förord
Tack min fru Mia! Den här boken skulle inte existera utan dig. Tack
för ditt stöd, tålamod och all uppmuntran i tunga stunder. Elsa och
Olle…Vad ska jag säga? ”Förlåt” är lockande. Ett förlåt för att jag varit
borta ifrån er så mycket. När jag tittar på gamla bilder så svindlar det.
Ni var så små när jag började! Men efter förlåtet så vill jag säga till er
att även ni kan spränga era gränser om ni får chansen.
Jag vill fortsätta med att tacka det team av duktiga människor som
också möjliggjort projektet. Först de tre handledarna. Ett stort tack
till Bengt Schüllerqvist som på ett förnämligt sätt introducerade mig
till ämnesdidaktiken. Tack Kenneth Nordgren, för den tilltro och
kunnighet du visat. Tack Héctor Pérez Prieto. Din rutin och intuitiva
människokännedom hade en förlösande inverkan. Förutom handledarna så finns det ett antal människor som i olika stadier läst mina
texter. Jag vill speciellt tacka Tomas Englund, Torben Christensen,
Kjetil Børhaug, Theo Koritzinsky, Anders Broman, Anna Larsson,
Monica Vinterek, Martin Kristiansson, Ingrid Mossberg Schüllerqvist,
Nina Thelander, Hans Lödén och till sist Agneta Bronäs som gjorde
en viktig slutläsning. Tack också till kollegorna David Olsson, Niclas
Modig, Anna Hulling och Andreas Öjehag samt vännerna Martin Stolare, Johan Samuelsson, Pia Wikström och Magnus Schedin för er
hjälp med stort och smått i projektet. Tack även Johanna Broms för
illustrationen till omslaget. Jag vill också rikta ett stort tack till P.O.
Fjällsby och Annica Löfdahl för att ni gav mig stöd att slutföra projektet.
I samhällskunskapsmiljön på Karlstads universitet vill jag först tacka
det ”gamla” samhällskunskapsgänget som introducerade mig till det
akademiska yrkeslivet. Tack Kerstin Carlstedt, Nina Thelander, Gerhard Fellsman, Anders Österberg, Ann Bernmark Ottosson, Björg
Ryan och Gösta Björkman, som tyvärr inte längre finns med oss. Tack
också till er i ”nya” gänget, Niclas Modig, Anders Broman, Martin
Kristiansson, Lars Lorinius, Kenneth Sandelin, Anna Hulling och Maria Ottosson för att ni haft tålamod med mig och mina tjänstledigheter genom åren. Längre ut i cirklarna vill jag tacka de som ingått i alla
grupperingar jag tillhört under den här tiden. Tack till forskarskolan i
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utbildningsvetenskap med inriktning didaktik vid Örebro universitet,
både ansvariga och meddoktorander. Tack till gruppen och seminariet
för Pedagogiskt arbete som sedermera uppgick i Pedagogik vid Karlstads universitet. Tack till alla jag varit i kontakt med under åren vid
Institutionen för pedagogiska studier vid samma universitet, inte
minst Cathrine Andersson Busch för hjälp och glada tillrop. Tack till
CSD och speciellt för de två forskarinternat på Lesbos jag hade förmånen att delta i. Tack till deltagarna i samband med den” första”
forskarskolan för lärare i historia och samhällskunskap (FLHS 20082010). Tack också till vår lilla seminariegrupp bestående av AnnaLena Lilliestam, Mikael Berg, Malin Wieslander och David Dreborg.
Tack också till er på universitetsbiblioteket som gör ett imponerande
arbete i att skaka fram källor men även till er i produktionsledet som
publiceringsstöd, grafiker och tryckare.
Om vi sedan övergår till vad man kan kalla infrastrukturen runt projektet. En viktig del av infrastrukturen har utgjorts av sommarstugor.
Ja, ni läste rätt; sommarstugor. Det har blivit mycket sittande i sommarstugor genom åren. Bilder har etsat sig fast, och då syftar jag inte
direkt på de där idylliska sommarstugebilderna av sol, bad och mat i
glada vänners lag. Här snackar vi om bilden av en evighetsdoktorand i
noppiga mjukisbyxor inpyrda med rök efter idogt vedeldande, med
halsbränna efter för mycket och för billigt pulverkaffe och mat på alldeles för salta halvfabrikat. Det är bilden av en hålögd evighetsdoktorand, slitande sitt glesnande hår, böjd över en hånleende text som inte
vill bli klar. För evigt dömd till ett liv som irrande ande i vinterstängda sommarstugor. MEN: Till slut blev det klart och hustomten
kunde äntligen säga upp sig! Jag vill därför tacka min svärmor Cecilia
Derrett för lån av sommarstuga och för diverse hjälp med texten. Tack
också till sommarstugeutlånare Anders Österberg. Detsamma gäller
Johan och Inger Broms, tack.
Kanske lite otippat vill jag också tacka både klasskamrater och goda
lärare som jag tillbringade nio år i grundskolan tillsammans med. Innan jag sprang sönder hälsenorna brukade jag passera vår lågstadieskola på löparrundorna och då tänkte jag på er. Idag är skolan förvandlad till en samlingslokal för en trivselförening på bostadsområdet. Den resa jag gjort genom det svenska utbildningssystemet hade
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inte varit möjlig utan de dagliga mötena med er under nio år. Tack för
att det i skolan fanns möjlighet att träffa människor med andra bakgrunder än min egen. Ni lärde mig mycket.
Slutligen vill jag rikta ett stort tack till lärarna i studien: Tack ”Björn”,
”Marianne”, ”Lisbeth” och ”Tomas”! Tack för att ni hade modet och
intresset av att bjuda in mig i era klassrum. Tack för att ni avsatte tid
för intervjuer och samtal mitt i en hektisk lärarvardag. Det är er kunskap jag har försökt sätta ord på, inte på er som personer. Ni har gjort
en enormt viktig och generös insats då ni låtit den kunskapen bli offentlig. Ni har dessutom på allvar fått mig att förstå komplexiteten i
läraryrket, vilket ökar min respekt ytterligare för de människor som
viger sitt yrkesliv åt undervisning och människors lärande.
Roger Olsson
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Prolog
Syftet med avhandlingen är att undersöka den professionelle gymnasielärarens tänkande om samhällskunskapsämnet samt relationen
mellan detta och lärarens undervisning. Även om avhandlingsarbetet
har en ämnesdidaktisk inriktning mot samhällskunskap kan tematiken (det av läraren uppfattade respektive verkställda ämnet) vara angelägen också för forskare och lärare i andra skolämnen. Den problematik som syftet utgår ifrån introduceras genom en inledande beskrivning av klassrumsundervisning i samhällskunskap.

1. Inledning
1.1. I Lisbeths klassrum
Efter inledande telefonkontakter så träffade jag Lisbeth någon timme
innan den första lektionen på min första observationsperiod skulle
starta. Lisbeth var den första lärare jag mötte under de fältstudier
som ligger till grund för den här avhandlingsstudien. Vi satte oss i lärarrummet och samtalade om hennes undervisning över en kopp
kaffe. Lisbeth utstrålade erfarenhet och beskrev sin undervisning på
ett utförligt sätt. Som samhällskunskapslärare tycktes hon ha en hög
status i lärarrummet för vi blev regelbundet avbrutna av andra ämneslärare som ville diskutera nyheter och aktuella samhällsfrågor med
henne. I samtalen med kollegorna rörde hon sig bekvämt mellan alla
typer av nyheter, lokala som internationella.
När lektionsstarten närmade sig gjorde jag henne sällskap till tjänsterummet där hon hämtade en pärm och annat material innan vi satte
kurs mot lektionssalen. Lisbeth låste upp dörren och släppte in en
grupp elever som suttit och väntat på bänkar i korridoren. Hon och
eleverna började genast samtala på ett lättsamt och avslappnat sätt
med varandra. Klassrummet var något långsmalt och möblerat med
bänkar i rader efter varandra och längs ena långsidan löpte fönster.
När eleverna hade satt sig fanns det gott om plats kvar i klassrummet.
Medan Lisbeth småpratade gick hon fram till katedern som stod
längst fram i klassrummet och där ställde hon ner sina saker. Bredvid
katedern stod en OH-apparat och på väggen bakom henne satt en stor
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whiteboardtavla. Jag själv placerade mig vid en av bänkarna längst
ned i ena hörnet av klassrummet närmast fönstren.
Lisbeth inledde lektionen med att ta frånvaron innan hon försvann ut
en stund för att leda in två elever i ett grupprum där de skulle göra ett
prov som övriga elever hade gjort tidigare. När hon kom tillbaka till
klassrummet berättade hon för eleverna att de skulle arbeta enskilt i
skolans datasal med en uppgift om EU. Uppgiften introducerades som
en ny uppgift. Först skulle man emellertid göra något Lisbeth kallade
för Tipstolvan, ett ord som fick eleverna att plötsligt utbrista i ett gillande ljud.
Tipstolvan (vars formella namn var Samhällstolvan) var ett nyhetstips som utkom varje vecka. Det bestod av tolv frågor om nyheter och
aktuella händelser med tre svarsalternativ för varje fråga. Lisbeth gick
runt bland eleverna och delade ut kopior med nyhetstipset. Den här
inledningen på lektionen tycktes rutinartad. Eleverna föreföll helt införstådda med vad tipset innebar och Lisbeth behövde inte ge några
särskilda instruktioner. Hon uttryckte heller inget mål med lektionsinslaget.
Sorlet lade sig och snart spred sig ett koncentrerat lugn i klassrummet. Lisbeth gick runt och hjälpte de elever som hade följdfrågor eller
behövde mer information. Efter en stund frågade hon eleverna om de
var klara. Någon svarade nekande och det dröjde därför några minuter till innan man gick igenom de rätta svaren. Eleverna växlade tips
med varandra. Lisbeth läste metodiskt upp varje fråga och bad eleverna tala om det korrekta svaret. Kvävda suckar från eleverna blandades med glädjetjut och lättsamt retande när de rätta svaren gavs.
Lisbeth följde upp och gjorde kortare utvikningar kring somliga nyheter i samband med rättningen. Det hela avslutades med att hon frågade om någon av eleverna haft alla rätt för att sedan räkna ned till
åtta rätt innan hon avrundade lektionsinslaget. Min uppskattning är
att proceduren med nyhetstipset tog cirka 15-20 minuter i anspråk av
hela lektionen som totalt pågick i 80 minuter.
Efter nyhetstipset berättade Lisbeth för eleverna att de på egen hand
skulle fördjupa sig i EU, i något ämne som hade med EU att göra och
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som intresserade dem personligen. Uppgiften gick ut på att söka efter
fakta om det valda ämnet med hjälp av Internet. Arbetet skulle sedan
utmynna i en skriftlig rapport som skulle följa en viss struktur med
syfte, metod, källkritik och korrekt källhänvisning. Några elever bad
Lisbeth att ge exempel på ämnen. Hon refererade till FRA-lagen,
transporter inom EU, asylpolitik och andra dagsaktuella kontroversiella frågor som vid tidpunkten förekom eller nyligen förekommit i nyhetsmedierna. Efter en stund förflyttade vi oss sedan till datasalen.
I datasalen stod ett trettiotal datorer uppställda på bänkar i rader. Det
var en kortare och bredare sal som dessutom var påtagligt varm. Intrycket fick förnyad innebörd då skyddsronden tillfälligt avbröt lektionen efter en stund för att inspektera ventilationen. Eleverna slog sig
ned vid varsin dator. Lisbeth gick runt och samtalade med de elever
som hade svårt att bestämma sig för ämne och komma igång. I samtalen försökte hon motivera eleverna och föra ihop deras personliga intressen med någon EU-fråga. Då hon vandrade omkring bland eleverna gav hon ytterligare exempel på aktuella frågor som nedladdning
och regler kring nedladdning, avlyssning och signalspaning och frågor
kring publicering av personuppgifter på Facebook. Huvuddelen av
exemplen rörde vid tidpunkten omtalade samhällsfrågor som nyligen
figurerat i nyhetsmedier och samhällsdebatt. Under lektionen samlade hon klassen några gånger för att ge eleverna förslag på webbadresser de kunde använda i arbetet. De flesta webbadresser tillhandahöll EU-relaterade nyheter och aktuell information om EUinstitutionernas arbete.
Efter en stund blev Lisbeth uppmärksam på att två elever, längst bak i
salen, diskuterade en lokal nyhet som rörde ombyggnationen av skolan. Det visade sig att den ena eleven figurerade i ett reportage som
lokaltidningen gjort om denna omtalade fråga. I reportaget hade eleven uttryckt kritik mot planerna på ombyggnad. De två eleverna förde
en längre och ibland något högljudd diskussion om ombyggnationsfrågan och arbetade inte alls med den EU-uppgift som förväntades.
Jag satt placerad några bänkar längre bort och såg hur Lisbeth till slut
stegade fram till de två eleverna och vänligt men bestämt frågade vad
de talade om. De sa som det var och på ett ögonblick var även hon indragen i diskussionen om reportaget och frågan om ombyggnation.
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Lisbeth föreföll för stunden som mer intresserad av denna fråga än
lektionens EU-uppgift.
Efter en stund bröt Lisbeth plötsligt upp från samtalet och försvann ut
från salen. När hon kom tillbaka hade hon lokaltidningen i ena handen. Hon gick fram till de två eleverna och lade uppslaget med det aktuella reportaget på bänken framför eleverna. Diskussionen fortsatte
tills de två elever som skrivit prov kom och slog sig ned vid varsin dator. Lisbeth satte genast in dem i arbetet och sonderade deras intresse
för olika EU-frågor. Hon fortsatte därefter att gå runt bland eleverna
och de flesta elever hade nu valt fråga och var upptagna med att söka
information. Efter ytterligare en stund avslutade Lisbeth lektionen
och bad alla elever att slå av datorerna. Det var avslutningen på 80
minuter klassrumsundervisning i samhällskunskap vid en svensk
gymnasieskola.

1.2. Syfte och frågeställningar
Den inledande beskrivningen av Lisbeths undervisning utgör den
problematik som syftet och forskningsfrågorna i avhandlingsarbetet
utgår ifrån. En första problemaspekt gäller vilket innehåll samhällskunskapslärare prioriterar. Är exempelvis nyheter och EU en typisk
innehållsprioritering i klassrum där samhällskunskapsundervisning
bedrivs? En andra problemaspekt gäller samhällskunskapslärares föreställning om ämnet. Speglar prioriteringen av nyheter och EU ett
visst sätt att föreställa sig ämnet på och är prioriteringen i så fall ett
utslag av en typisk föreställning om ämnet? En tredje problemaspekt
gäller den rikliga användningen av nyheter, som läraren använde som
verktyg i undervisningen. Vilken betydelse har nyheter som verktyg i
samhällskunskapsundervisningen och har nyheter en varierande betydelse beroende på lärarens föreställning om ämnet?
Problemaspekterna förenas i syftet med avhandlingen som är att undersöka den professionelle lärarens tänkande om samhällskunskapsämnet samt relationen mellan detta och lärarens undervisning. Syftet
preciseras och operationaliseras i tre forskningsfrågor:
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1. Vilket innehåll i samhällskunskap prioriterar gymnasielärare i klassrumsundervisningen?
2. Vilken förståelse av samhällskunskapsämnet uttrycker lärarna i tal?
3. Vilken funktion fyller nyheter för lärarna i deras klassrumsundervisning och hur relaterar funktionen till deras
förståelse om ämnet?
Avhandlingen baseras på tre delstudier som följer forskningsfrågorna.
Innan delstudierna presenteras kommer dock innebörden i forskningsfrågorna att fördjupas i textens inledande delar. Här tydliggörs
också undersökningens ansats. För att kontextualisera professionalitetsperspektivet (i betydelsen hur lärare på ett självständigt sätt i relation till läroplanen förstår ämnet och formar undervisningen) görs
en genomlysning av hur ämnet kommit till uttryck ur ett läroplansperspektiv i tidigare nationell samhällskunskapsforskning respektive
internationell forskning i medborgarutbildande ämnen som motsvarar samhällskunskap. I en inledande bakgrund i nästkommande kapitel skildras det svenska samhällskunskapsämnets utveckling och karaktär på en politisk besluts- och läroplansnivå efter andra världskriget. Bakgrunden ger en bild av de ämnesmässiga förutsättningar som
gällt då svenska forskare beskrivit samhällskunskap ur ett läroplansperspektiv, vilket presenteras i kapitel tre. Kapitel tre inleds med en
genomlysning av hur internationella medborgarutbildande ämnen
som motsvarar samhällskunskap har skildrats av forskare som använt
läroplaner som grund. Därefter följer en genomlysning av hur man i
internationell forskning grundad på lärare beskrivit medborgarutbildande ämnen. Vidare görs en motsvarande insats gällande nationell läroplans- respektive lärarforskning i samhällskunskap. Här
grundläggs dessutom studiens analytiska begrepp. Kapitel tre avslutas
sedan med att sammanfattande slutsatser av tidigare forskning kopplas till de tre forskningsfrågorna i avsikt att ytterligare fördjupa innebörden i frågorna samt tydliggöra studiens ansats. I avslutningen på
kapitlet finns också en disposition över avhandlingens resterande delar.
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2. En skildring av hur samhällskunskap växte fram med
brett politiskt stöd i Sverige
Med huvudsaklig utgångspunkt i forskares beskrivningar tycks samhällskunskapsämnet ha vuxit fram på den svenska politiska arenan
med brett politiskt ideologiskt stöd efter andra världskriget. Efter kriget gjordes utbildningspolitiska insatser i olika länder för att förebygga en liknande tragedi. Exempelvis Tyskland genomgick under
segrarmakternas ledning ett omskolningsprogram i syfte att utveckla
en antifascistisk demokratisk kultur.1
I Sverige tycks ha funnits breda utbildningspolitiska krafter som uppfattade skolan som en central institution med kraft att bryta nationalistiska, rasistiska och auktoritära föreställningar. Efter kriget tillsattes
en parlamentarisk skolkommission (1946) som fick i uppdrag att dra
upp riktlinjer för hur en skola i demokratins tjänst skulle kunna se ut.
Till de demokratiska reformerna räknades även förberedelser för införandet av enhetsskolan. Även om socialdemokrater dominerade den
parlamentariska gruppen så satte flera andra grupper och intressen
sin prägel på kommissionens text och planeringen av det som kom att
bli enhetsskolan.2 Sixten Marklund poängterar exempelvis att socialdemokratiska partiet tillsammans med andra aktörer som arbetarrörelsens organisationer, konsumentkooperationen, nykterhetsrörelsen,
den frikyrkliga rörelsen, det liberala partiet, Bondeförbundet och den
kommunistiska riksdagsgruppen var med och initierade skolreformen. När det kom till det socialdemokratiska partiet framhåller
Marklund att det snarare fanns en tvehågsen inställning till behovet
av en förlängd och enhetlig skola vid tidpunkten för kommissionens

Luchtenberg, Sigrid, Ethnic Diversity and Citizenship Education in Germany, I: Banks, James A.
(Ed.), Diversity and Citizenship Education Global Perspectives, Jossey-Bass A Wiley Imprint San
Francisco 2004. Se Børhaug för hur Norges medborgarutbildning reformerades efter kriget, Børhaug,
Kjetil, Norwegian civic education-beyond formalism?, Journal of Social Science Education, 2010, 9 s.
66-77.
2 Marklund, Sixten, Från reform till reform. Skolsverige 1950-1975 Del 1 1950 års reformbeslut,
Liber utbildningsförlaget Stockholm, 1980, s.64. Även Englund, Tomas, Samhällsorientering och
medborgarfostran i svensk skola under 1900-talet, Uppsala universitet: Pedagogisk Forskning vol
65-66. 1986b, s. 351.
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arbete.3 Något som vittnar om att kommissionens arbete kan uppfatttas som en bred politisk kompromiss är att det socialdemokratiska
partiet senare tog upp kommissionens förslag i valrörelsen, vilket
också gällde för folkpartiet som såg det som en naturlig fortsättning
på en historisk kamp för en gemensam bottenskola. Enligt Marklund
togs kommissionens förslag även upp av bondeförbundet som såg det
som en möjlighet att utjämna skillnader mellan stad och land. Till
detta kan också läggas ett remissförfarande som karakteriserades av
bredd och en mångfald av aktörer.4
Det finns olika uppfattningar om graden av kontinuitet mellan de utbildningspolitiska idéer som presenterades i 1940-års skolutredning
och de som presenterades i 1946 års skolkommission. I grunden
handlar det om bedömningar av i vilken utsträckning 1946 års skolkommission innebar ett utbildningspolitiskt demokratiskt trendbrott,
som ett resultat av lärdomarna efter krigsslutet, eller om det snarare
kan ha handlat om ett gradvist genomslag för demokratisering som
tagit sin början redan innan krigsslutet. I frågan illustreras en partipolitisk historieskrivning då 1940-års skolutredning ibland betecknas
som konservativt präglad medan 1946-års skolkommission ibland beskrivs som socialdemokratiskt präglad. Gunnar Richardson anger en
perspektivförskjutning i 1940 års skolutredning och en rörelse från
vad han kallar för en ”samhällsorienterad” syn på skolan, i det första
betänkandet mitt under kriget, till en ”individorienterad” syn där individens betydelse för samhället betonades i utredningens sista betänkande som blev klar efter kriget. Enligt Richardson bestod förändringen i att den moraliska fostran, som varit kännetecknande för den
så kallade beredskapspedagogiken och som i mer konkret form utgjorts av bland annat andlig upprustning, offervillighet och patriotism, nu försköts i riktning mot social, demokratisk och antiauktoritär fostran.5 Med utgångspunkt i forskares analyser av reformerna
kan man säga att tyngdpunktsförskjutningen från individens anpass-

Marklund, Sixten, 1980, s. 55 ff., 70. Enligt Marklund var emellertid inte detta något unikt för just
det socialdemokratiska partiet. Skiljelinjen mellan de som var för och emot tanken på enhetsskolan
gick snarare ”inom än mellan riksdagspartierna.” Marklund, Sixten, 1980, s. 57.
4 Marklund, Sixten, 1980, s. 110ff.
5 Richardson, Gunnar, Svensk skolpolitik 1940-1945 Idéer och realiteter i pedagogisk debatt och
politiskt handlande, Liber Tryck, 1978, s. 57ff.
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ning till samhället mot ett större mått av frihet för individen och frihet
från påverkan skrevs fram på ett tydligare sätt i 1946 års skolkommissions arbete, men att det är en förändring som påbörjades redan
under slutet av 1940 års utredning.6 I utredningstexten tycks det
alltså finnas olika historiska lager som i sig borgade för ett brett ideologiskt och historiskt förankrat samförstånd gällande skolreformen
och utformningen av samhällskunskapsämnet. Marklund noterar för
övrigt också en förskjutning av tyngdpunkt från det svenska nationella samhället till ett mer vidgat demokratiskt samhälle i kommissionens text.7
1946 års skolkommission tycks i högre grad än författarna bakom
1940 års utredning ha uppfattat att skolan borde vara en del av en
samhällsförändrande demokratisk process. Kommissionen förefaller
ha haft en uttalad vilja att anpassa skolan till ett samhälle som förändrats i en mer demokratisk riktning.8 I texten från den parlamentariska utredningen 1946 uttrycktes att reformerna handlade om att ”ta
sikte på att omdana skolan till överensstämmelse med det demokratiska samhällets struktur och liv”.9 Trots detta fanns emellertid också
ett uttalat krav på värdeneutralitet. Sannolikt bidrog kravet till att potentiella politiska meningsskiljaktigheter kunde undvikas i beredningsfasen. Det breda politiska stödet för skolreformen och för det
nya ämnet samhällskunskap som introducerades behövde alltså inte
äventyras av skilda politiska värderingar. I utredningstexten inskärptes att skolan inte
[…] skall förkunna demokratiska-politiska doktriner. Undervisningen får
inte vara auktoritär, vilket den skulle bli, om den ställdes i en politisk
doktrins tjänst, vore denna doktrin än demokratins egen. Demokratisk
undervisning måste tvärtom vila på en objektiv vetenskaplig grundval.
Den skall hos lärjungarna befrämja aktning för sanningen och lust att

Richardson, Gunnar, 1978, s. 70f., 112, 130. Om en tyngdpunktsförskjutning från krav på anpassning till samhället och mot en större betoning av individens fria utveckling se även Marklund, Sixten,
1980, s.79 ff., Englund, Tomas, 1986b, s. 409, Waldow, Florian, Utbildningspolitik, ekonomi och
internationella utbildningstrender i Sverige 1930-2000, Stockholms universitets förlag, 2008, s. 63.
7 Marklund, Sixten, 1980, s. 79.
8 Marklund, Sixten, 1980, s. 77.
9 SOU 1948:27, 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska
skolväsendets utveckling, Ecklesiastikdepartementet Stockholm, s. 1.
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söka den. Lärjungarna äger rätt till saklig upplysning om de stora ideologiska och samhälleliga stridsfrågorna och bör på grundval härav själva sedan arbeta sig fram till en personlig uppfattning […].10

Det spänningsfält mellan demokratiska politiska ideal och vetenskapliga ideal som härmed introducerades har funnits även i den internationella debatten om medborgarfostran. Temat återkommer längre
fram i texten. I utredningen var flera skolämnen uppe till granskning.
Historieämnet kritiserades för sin nationalistiska inriktning och för
att tillsammans med kristendoms- och litteraturkunskap ha stått för
ett ”dött stoff” som inte bidragit till en förståelse av det moderna
samhällets problem.11 För historieämnets vidkommande var delar av
kritiken inte ny. Enligt Ulf Zander hade historieämnet redan i slutet
av 1800-talet, och i synnerhet från första världskriget och framåt, kritiserats för fokusering på krigs- och personhistoria.12 För kristendomsämnets vidkommande lade kommissionens arbete en grund för det
som kom att kallas för en objektiv religionsundervisning som inte fick
påtvinga eleven någon bestämd livsåskådning.13 Under rannsakningsperioden kom även läraren, och den auktoritetstro som vissa ansåg
vara bunden till läraren, att ifrågasättas.14
Kommissionen beskrev skolans pedagogik som föråldrad, verklighetsfrånvänd och dominerad av memorering. Fostran beskrevs som alltför
fokuserad på inpräntande av lydnad och auktoritetstro. Speciellt
framhölls avsaknaden av kopplingar till aktuella frågor och samhällsproblem. I kommissionens arbete märks en påtaglig aktualitetsiver.
Den samhällsorienterande undervisningen ansågs inte på ett tillfredsställande sätt ha förberett eleverna för ett praktiskt liv i det moderna
samhället. Utredarna talade i termer av samhällets ”brännande problem” som hade försummats i skolan och ett växande behov av ”kun-

SOU 1948:27, 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska
skolväsendets utveckling, Ecklesiastikdepartementet Stockholm, s. 3.
11 SOU 1948:27, 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska
skolväsendets utveckling, Ecklesiastikdepartementet Stockholm, s. 30.
12 Zander, Ulf, Från nationell till demokratisk överideologi eller berättelsen om samhällskunskapens
uppgång och historieämnets fall, I: Utbildning & demokrati-Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, 2, 1997, s. 27 ff.
13 Marklund, Sixten, 1980, s. 85.
14 Zander, Ulf, 1997, s. 23ff.
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skap om samhället och livet i detta.”15 I kommissionens text framhölls
hur samhällsförändringarna gjort att nya typer av frågor som nykterhet, sexualitet, trafik, yrkesorientering samt privatekonomi som sparande, budgetplanering och deklaration uppstått.16 Denna typ av
samhällsfrågor hade ännu inte fått någon naturlig plats bland skolans
ämnen.
En del av kritiken mot den tidigare samhällsorienterande undervisningen utgick från företrädare med ett progressivistiskt kunskapsideal. Kunskapsidealet introducerades i Sverige redan under mellankrigstiden genom svenska pedagogers och skolpolitikers resor till USA
där man inspirerades av reformpedagogiska föreställningar som växt
fram ur John Deweys tänkande.17 Aktualitet, framtidsinriktning och
undervisningsinnehållets närhet till vardagen och verkligheten var
tillsammans med individens utveckling några aspekter som prioriterades inom den reformpedagogiska rörelsen, även om Dewey själv
varnat för konsekvenserna av en undervisning som saknade historisk
kunskap.18 Enligt Zander blev konsekvensen emellertid att intresset
för det förflutna kom att spela en allt mindre roll när skolan anpassades till efterkrigstidens industrisamhälle och de dagsaktuella frågorna
i detta samhälle.19 Eleverna skulle fås att intressera sig för frågor i det
aktuella samhället.20 Siktet var även inställt på hur ett framtida samhälle kunde utvecklas.21

SOU 1948:27, 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska
skolväsendets utveckling, Ecklesiastikdepartementet Stockholm, s. 324.
16 SOU 1948:27, 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska
skolväsendets utveckling, Ecklesiastikdepartementet Stockholm, s. 2.
17 Englund, Tomas, 1986b, s. 323.
18 Dewey skriver bland annat: ”Handlingsprogram som enbart grundar sig på kunskap om samtiden,
avskuren från det förflutna, är som tanklös vårdslöshet hos en individ.” Dewey, John, Individ, skola
och samhälle. Utbildningsfilosofiska texter, Natur och Kultur, Stockholm, 2008, s. 209. För övriga
inslag i den reformpedagogiska rörelsen se Englund, Tomas, 1986b, s. 324 samt Linde, G., Det ska ni
veta! En introduktion till läroplansteori, Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 30f.
19 Zander, Ulf, 1997, s. 30. Se även Englund, Tomas, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Daidalos, 1986a [2005].
20 Skolverket, Skolor som politiska arenor-Medborgarkompetens och kontrovershantering, Analysrapport till 345, Skolverket, 2010, s. 10.
21 I linje med de rekonstruktivistiska samhällskritiska idéer som hämtat näring ur John Deweys tänkande, Englund, Tomas, 1986b, s. 338.
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Kommissionen uppfattade uppenbarligen behoven som så stora att
man föreslog att ett nytt självständigt samhällskunskapsämne skulle
inrättas.22 Ämnets övergripande uppgift skulle bli att ge eleverna kunskaper för att kunna leva som ansvarstagande och demokratiska
medborgare.23 Min tolkning är att ämnets demoratiska uppdrag i en
vid och ospecificerad mening inte markerar något helt nytt uppdrag
utan vittnar om en viss kontinuitet. Innebörden och innehållet i det
demokratiska uppdraget hade emellertid växlat historiskt och givits
olika utformning. Exempelvis hade medborgarkunskap introducerats
som ett nytt ämne med demokratiansvar i samband med det demokratiska genombrottet.24 Ämnet skulle också svara upp mot mer praktiska mångfacetterade samhällsbehov. Kommissionen ville ge ämnet
ett innehåll som i högre grad, än den samhällslära som funnits tidigare, knöt an till elevernas aktuella behov av social, ekonomisk och
yrkesorienterande natur.25 Kommissionen framhöll att sociala företeelser och samhällsinstitutioner blivit mer komplexa med tiden och att
det saknades ett skolämne som hanterade denna typ av frågor. Med
samhällskunskapsämnet såg man en chans att förebygga ämnessplittring. Ett nytt samhällskunskapsämne skulle innebära att man nu
kunde samla problem som behandlades på skilda håll ”...eller ofta nog
blir bortglömda därför att ingen känner huvudansvaret för dem. Sådana problem var t.ex. alkoholfrågan, sexualfrågan och befolkningsfrågan.”26 Ambitionen var att knyta samhällskunskapsämnet nära samhällsproblem. Näringslivets expansion och behoven av en utbildning
som bättre matchade mot situationen i närings- och arbetslivet var
ytterligare intressen som bidrog till att bredda och stärka tanken på
ett samhällskunskapsämne ytterligare. Inte heller detta markerar något helt nytt då ämnets föregångare, medborgarkunskap och sam-

SOU 1948: 27, 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska
skolväsendets utveckling, Ecklesiastikdepartementet Stockholm, s. 30, 120.
23 Bronäs, Agneta, Demokrati i Samhällsundervisningen-Kunskap eller fostran?, I: Selander, S (red.),
Kobran, Nallen och Majjen-Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning, Forskning i
Fokus nr. 12, Myndigheten för skolutveckling, 2003, s. 189, Larsson, Anna, Samhällskunskap, I:
Larsson, Esbjörn & Westberg, Johannes (Red.), Utbildningshistoria, Studentlitteratur, 2011, s. 251.
24 Zander, Ulf, 1997, s. 32, Bromsjö, Birger, Kursplaneundersökning i samhällskunskap, PedagogiskPsykologiska institutionen vid lärarhögskolan i Stockholm 1957 års skolberedning, 1961, s. 20.
25 SOU 1948:27, 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska
skolväsendets utveckling, Ecklesiastikdepartementet Stockholm.
26 SOU 1948:27, 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska
skolväsendets utveckling, Ecklesiastikdepartementet Stockholm, s. 171.
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hällslära, hade haft som ansvar att förbereda eleverna för arbetslivet.27
Det förefaller som det i utredningsfasen funnits inte enbart innehållsliga förhoppningar om samhällskunskapsämnet. Det tycks även ha
funnits starka förhoppningar om ämnets undervisningsmetoder och
de färdigheter metoderna förväntades utveckla.28 Även om förhoppningarna var extra stora gällande samhällskunskap i sin egenskap av
nytt skolämne så fanns förhoppningar om skolans undervisningsmetoder i en generell mening. Marklund framhåller exempelvis att
kommissionen generellt dömde ut klassundervisning, i betydelsen
lärarens kunskapsförmedlande, som ”ineffektiv och odemokratisk”.
Istället förespråkades ”elevens kunskapssökande”.29 Lärarledd kunskapsförmedlande undervisning var en undervisningsform som för
övrigt hade börjat ifrågasättas redan innan kommissionen.30
Erfarenheterna av kriget förstärkte tankarna om att skolan inte skulle
förkunna demokratiska-politiska doktriner. Tomas Englund pekar på
det problematiska i att bestämma ett innehåll och fastställa utrymmet
för olika värderingar och synsätt i en demokratisk undervisning där
inte ens demokratins egen doktrin fick förkunnas. Det kan vara en
förklaring till att utredarna verkar ha lagt desto mer omsorg på
undervisningsmetoderna. Englund poängterar att de metoder kommissionen föreslog var utformade som demokratifostrande och för att
utveckla demokratiska färdigheter.31 Min uppfattning är att det är
symptomatiskt att man i utredningen inledde med att diskutera
undervisningsmetoder och färdigheter innan man slutligen landade i

Zander, Ulf, 1997, s. 37.
Se bl.a. Bromsjö, Birger, Samhällskunskap som skolämne. Målsättningar, kursinnehåll och arbetssätt på den grundläggande skolans högstadium, Svenska bokförlaget/Norstedts, 1965, s. 61.
29 Marklund, Sixten, 1980, s. 87. Enligt Marklund var individualisering och samverkan ledorden.
Individens behov och intressen skulle styra men individen skulle också fostras socialt genom att
samverka i grupp.
30 Redan i slutet av 1930-talet och början på 1940-talet gjordes utspel i den skolpolitiska debatten där
debattörer, enligt Richardson, uttryckte en vilja att komma bort från den passiva roll eleven spelade i
vad man kallade för läxförhörsskolan. Det tycks ha funnits flera debattörer som pekade på sambandet mellan skolans arbetsmetoder och utvecklandet av demokrati. Enligt Richardson efterlystes
bland annat diskussion, fria samtal och rätten för eleven att opponera sig och kritisera läraren, Richardson, Gunnar, 1978, s. 52, 108ff.
31 Englund, Tomas, 1986b, s. 310, 348.
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en innehållsbeskrivning av samhällskunskapsämnet. Utifrån Richardsons beskrivning kan konstateras att denna typ av karaktärsfostrande
metoder inte markerade något helt nytt i 1946 års kommission utan
även var ett inslag i sluttampen på 1940 års utredning. 32 I skolkommissionens arbete betonades speciellt undervisningsformer som syftade till samarbete och samarbetsfostran till exempel studiecirkelsverksamhet och föreningsteknik.33 Andra lämpliga undervisningsmetoder för demokratifostran var öppna problemställningar som saknade självklara svar och som därför inbjöd till dialog, diskussion och
debatt.34 Utredarna poängterade att det som diskuterades och debatterades borde utgå ifrån det som intresserade eleverna. Samhällskunskapsundervisningen skulle även syfta till att utveckla ett källkritiskt
förhållningssätt och låta eleven komma i kontakt med många olika
kunskapskällor. Kopplingen till det aktuella och omgivande samhället
lyftes fram och märks i rekommendationer som studiebesök i olika
samhällsinstitutioner och studium av aktuella händelser och samhällsfrågor via tidningar och radiodebatt.35
Andra utredningar från samma tidsperiod utgick från samma progressivistiska kunskapsideal, något som kom till uttryck i en betoning
av det aktuella samhället i elevens närhet. I utredningen Skolans inre
arbete-Synpunkter på fostran och undervisning (1946) framhölls att
undervisningen haft en ”alltför intellektualistisk prägel” där lärarna
för ensidigt ägnat sig åt att ”meddela kunskaper, ej att ge uppfostran,
och de vädjade alltför litet till lärjungarnas aktivitet, initiativ och ansvarkänsla: skolans arbete stode alltför isolerat från nutidens liv och
aktuella problem.” För att komma tillrätta med problemet föreslogs
inrättandet av klasstimme eller samling. Efter förlaga från amerikansk och engelsk undervisning kring ”current events” skissades att
klasstimmen eller samlingen skulle användas ”för behandling, gärna i

Richardson, Gunnar, 1978, s. 116ff.
SOU 1948:27, 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska
skolväsendets utveckling, Ecklesiastikdepartementet Stockholm, s. 128, 130, 167. Englund noterar
att samhällskunskap, i den proposition som låg till grund för riksdagsbeslutet om enhetsskolan 1950,
förknippades med social fostran och fostran till samarbete, Englund, Tomas, 1986b, s. 319.
34 SOU 1948:27, 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska
skolväsendets utveckling, Ecklesiastikdepartementet Stockholm, s. 166, 326.
35 SOU 1948:27, 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska
skolväsendets utveckling, Ecklesiastikdepartementet Stockholm, s. 325 f.
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diskussionsform, av aktuella frågor, vilka falla utanför de vanliga lektionernas ram ...”. Samlingen omtalades i termer av karaktärsfostran
där diskussionsfrågorna gärna kunde vara av etisk karaktär. 361946
års skolkommission fångade upp tanken på en samlad undervisning
centrerad kring aktuella frågor. I kommissionens utredningstext
märks en vånda över hur elevernas intresse för samhället och samhällsfrågor skulle väckas. Som ett led i arbetet föreslogs att det man
kallade för ”den aktuella timmen” skulle bli ”ett betydelsefullt inslag” i
skolarbetet. Den aktuella timmen föreslogs ingå i timtalet för samhällskunskap och återkomma en gång i veckan eller varannan vecka.
Förslaget var att man under timmen skulle syssla med aktuella händelser som intresserade eleverna som till exempel ”lokala nyheter och
särskilt på högstadiet också sociala, politiska och internationella problem.”37 Förhoppningar knöts till att radioprogram kunde fungera
som ett stöd under den aktuella timmen. Den aktuella timmen tycks
vara en föregångare till den lektionsaktivitet som idag ofta går under
namnet nyhetsbevakning.
I skolkommissionens utredning gjordes en samlad beskrivning av de
utbildningspolitiska och samhälleliga behov som växt fram under en
längre period men accentuerats genom andra världskriget. Kommissionens förslag utgjorde grunden för en första kursplan i samhällskunskap som utformades och användes i de lägre årskurserna under försöken med en nioårig enhetsskola under1950-talet.38 I samband med
enhetsskolans genomförande blev samhällskunskap ett permanent
självständigt skolämne i grundskolan från och med 1955. Det nya ämnet tilldelades huvudansvaret för den medborgarfostran som kristendomskunskapen och i ännu högre grad historieämnet tidigare ansvarat för.39 Det var en statusmarkör och ett utslag av de breda och höga
förväntningar som riktades mot ämnet. Från den tidpunkten började
allt starkare röster höras för att göra samhällskunskap till ett självständigt ämne också på gymnasieskolan, där ämnet var infogat i

SOU 1946:31, 1940 års skolutredning betänkande och utredningar VI Skolans inre arbeteSynpunkter på fostran och undervisning, Ecklesiastikdepartementet Stockholm, s. 93f.
37 SOU 1948:27, 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska
skolväsendets utveckling, Ecklesiastikdepartementet Stockholm, s. 166.
38 Bromsjö, Birger, 1965, s. 63.
39 Zander, Ulf, 1997, s. 37, Englund, Tomas, 1986b, s. 371.
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historia med samhällslära. Samhällskunskap inrättades som ett självständigt ämne på gymnasieskolan 1962 efter att, enligt Birger Bromsjö, ha fungerat som ett lågprioriterat bihang till historieämnet i form
av samhällslära.40 Inrättandet av ett självständigt ämne var emellertid
en process som stötte på ett visst motstånd från historielärare verksamma vid läroverk.41 Samma år, i samband med grundskolereformen, inrättades so-undervisning i grundskolan där samhällskunskap
utgjorde ett dominerande ämne vid sidan av historia, geografi och
kristendomskunskap som sedermera blev religionskunskap.42 Andra
händelser som manifesterade ämnets betydelse och statsmakternas
förtroende för ämnet var när samhällskunskap blev obligatoriskt
gymnasieämne för alla elever 1988-89 samt då ämnet erhöll status
som kärnämne i gymnasieskolan 1992.43
Även om det finns en längre historisk kontinuitet gällande de demokratiska värderingar som sedan kom att koncentreras i samhällskunskapsämnet, så växte ämnet fram ur politiska demokratiska förväntningar av olika karaktär som accentuerades och på ett tydligare och
mer samlat sätt formulerades mot krigsslutet och omedelbart efter
andra världskriget. Dessutom svarade ämnet mot nya och mångfacetterade typer av sociala samhällsfrågor som bland annat hängde ihop
med ett förändrat samlevnads- och arbetsliv. Tanken på ett samhällskunskapsämne tycks från början haft en bred och stark ideologisk och
partipolitisk legitimitet och status. Ämnet kan ses som en kompromissprodukt mellan olika intressen. Till detta ska läggas hur skolkommissionens medlemmar såg samhällskunskap som en möjlighet
att samla olika frågor och innehåll som behandlades av skilda skolämnen, vilket understryker bilden av ämnet som smältdegel. Tomas

Bromsjö, Birger, 1961, s. 37. Ämnets beteckning var Historia med samhällslära.
Historielärarnas förening menade att historia och samhällslära kompletterade varandra och att en
meningsfull undervisning om nutid skulle vila på en föregående undervisning om dåtid, Historielärarnas förenings årsskrift, A-B C.O. Ekblad & C:o Boktryckeri, 1948, s. 4. Föreningen hävdade till
och med att ”Historien är, rätt fattad, det förflutnas samhällskunskap”, Historielärarnas förenings
årsskrift, Sigtuna Boktryckeri, 1949, s. 4.
42 Englund, Tomas, 1986b, s. 450ff., Zander, Ulf, 1997, s. 37. Samhällskunskap fanns alltså som skolämne på låg-, mellan- och högstadiet.
43 Bjessmo, Lars-Erik, Samhällskunskapen i gymnasieskolan. Om samhällsstudier i förändring,
Högskolan för lärarutbildning i Stockholm. Häften för didaktiska studier Nr 21 Didaktikcentrum HLS
Förlag, 1990, s. 7.
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Englund och Gunilla Svingby har sett det breda samhällsorienterande
innehållet som ett uttryck för en medborgerlig läroplanskod. I den
fanns motsättningar och den rymde ”…såväl ideologiskt konservativa
som liberala och socialdemokratiska intentioner med skolans roll i
samhället.” På en övergripande abstrakt nivå kunde dock politikerna
formulera en kompromiss.44
Samhällskunskapsämnet har från början haft en bred politisk samhällelig legitimitet, vilket bland annat har kommit till uttryck i det breda
ämnesinnehåll som beskrevs i utbildningspolitiska dokument. Praktiska vardagliga göromål som bank- och postärenden skulle samsas
med frågor om nykterhet, personlig utveckling, arbetsliv, aktuella
händelser, familjerelationer, debatt, pengar, ekonomi samt krav på ett
vetenskapligt förhållningssätt. Det är bara några exempel på kunskaper som uttrycktes i utredningstexterna och som ämnet förutsattes
ansvara för. Är den breda politiska legitimiteten och det breda innehållet något typiskt för just det svenska samhällskunskapsämnet eller
är det något som är typiskt för medborgarutbildande ämnen internationellt? Hur denna innehållsliga och politiska bredd påverkat den bild
forskare givit av medborgarutbildande ämnen från ett läroplansperspektiv är en röd tråd i nästa kapitel, ett kapitel som inleds internationellt.

Englund, Tomas & Svingby, Gunilla, Didaktik och läroplansteori, I: Marton, Ference (red.), Fackdidaktik Volym 1 Principiella överväganden Yrkesförberedande ämnen, Studentlitteratur, Lund,
1986c, s. 102. Även Gustavsson har uppmärksammat samma breda ideologiska legitimitet på läroplansnivå i samhällskunskapsämnet, Gustavsson, Peter, Samhällskunskapsämnets kris, I: Persson,
Anders & Johansson, Roger (red.), Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang-utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet,
Institutionen för utbildningsvetenskap Lunds universitet, 2014, s. 16f.
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3. Forskning om medborgarutbildning internationellt
och nationellt
3.1. Forskning om medborgarutbildning internationellt
Samma dygn som Lisbeth genomförde den lektion som beskrevs inledningsvis så genomförde också lärare i andra länder lektioner i
medborgarutbildande ämnen som motsvarar samhällskunskap. I den
framställning av forskning om internationell medborgarutbildning
som görs i kapitlet syftar internationell på den anglosaxiska världen.
På en internationell nivå använder Richard Gross och Thomas Dynneson begreppet civic learning för det som motsvarar innehållet i
Lisbeths samhällskunskapsundervisning. Ibland används det mer
allmänna samlingsbegreppet citizenship education men då åsyftas ett
bredare medborgarutbildande uppdrag som gäller för alla skolämnen
och för hela skolväsendet. Citizenship education kan liknas vid ett
mynt med två sidor där ena sidan utgörs av nämnda civic learning
som är inriktad på lärandet av formell kunskap om exempelvis politiska institutioner och politiska processer. Det är kunskaper som anses nödvändiga för att exempelvis kunna delta i val. Civic learning rör
även medborgares relationer till icke-statliga organisationer och politiska rörelser. Det handlar om disciplinära kunskaper och ett kunskapsinnehåll som traditionellt förknippas med statsvetenskap och
statsskick.45 Den andra sidan av citizenship education utgörs av sociocivic-learning som syftar på skolans uppdrag i stort att utbilda aktiva samhällsmedborgare med demokratiska värderingar. Sociocivic
rör i högre grad än civic learning politisk socialisation och värdesocialisation av demokratiska normer nödvändiga för ett samhälles demokratiska fortlevnad. Här handlar det om sociala, politiska och ekonomiska aspekter på medborgarskapet och hur dessa kan påverka individers syn på politik och politiskt beslutsfattande.46 I det svenska

I amerikanska skolor även i kombination med amerikansk historia.
Gross, Richard & Dynneson, Thomas, The Educational Perspective: Citizenship Education in
American Society, I: Gross, Richard & Dynneson, Thomas (Eds.), Social Science Perspectives on
Citizenship Education, Teachers College Columbia University New York and London, 1991, s. 19ff.;
Dynneson, Thomas & Gross, Richard, Citizenship Education and the Social Studies: Which is
Which?, The Social Studies, September/October 1982, s. 231.
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skolsystemet motsvaras detta av värdegrundsuppdraget. Min uppfattning är att vi i en svensk kontext använder begreppen kunskap och
fostran i samma betydelse som man internationellt använder begreppen civic learning respektive sociocivic learning. Kunskap och fostran
är ett begreppspar som återkommer längre fram i texten.
Internationellt har vissa skolämnen tilldelats ett större ansvar än
andra för både civic learning och sociocivic-learning. Traditionellt sett
ingår dessa ämnen i social studies eller i so-ämnen nationellt där i
synnerhet samhällskunskap tilldelats ett extra ansvar för det medborgarutbildande uppdraget. Internationellt saknas oftast en motsvarighet till samhällskunskap. I exempelvis den amerikanska grundskolan
har social studies motsvarande ansvar och ämnena som ingår är vanligtvis historia, geografi, religionskunskap och ekonomi.47 Då civic learning prioriteras i den amerikanska undervisningen så kan dessutom
samhällsvetenskapliga discipliner som nationalekonomi, sociologi och
statsvetenskap ingå. Statsvetenskap brukar då oftast uppfattas som
basen i civics.48
Medborgarutbildning är politiskt känsligt och det råder oftast delade
meningar om innebörden i utbildningen. Ett exempel är USA. Gerald
Marker och Howard Mehlinger samt Wayne Ross menar att man historiskt alltid varit eniga om att social studies som medborgarutbildning haft i uppgift att ge unga människor kunskaper och värderingar
nödvändiga för ett aktivt deltagande i samhället. Då man från politiskt respektive vetenskapligt håll försökt precisera innebörden i det
aktiva deltagandet, och vilken betydelse det borde få i undervisningen, har dock enigheten förbytts i oenighet. 49 Oenigheten kanske inte

Thornton, Stephen, Continuity and change in social studies curriculum, I: Levstik, Linda S. & Tyson, Cynthia A. (Eds.), Handbook of Research in Social Studies Education, Routledge Taylor & Francis Group New York and London, 2008, s. 15ff. På visa håll kan även antropologi, arkeologi, psykologi
och aktuella händelser och problem ingå i social studies.
48 Dynneson, Thomas & Gross, Richard, 1982, s. 231, Gross, Richard & Dynneson, Thomas, 1991, s.
19. I USA blev social studies den officiella benämningen på denna samling av ämnen i slutet av 1800talet och början av 1900-talet. Se även Martorella, Peter H., Beal, Candy & Bolick, Cheryl Mason,
Teaching Social Studies in Middle and Secondary Schools, Fourth Edition Pearson Merrill Prentice
Hall New Jersey,1991 [2005], s. 11.
49 Marker, Gerald & Mehlinger, Howard, Social Studies, I: Jackson, Phillip W. (Ed.), Handbook of
Research On Curriculum, A Project of the American Educational Research Association, Macmillan
Publishing Company New York, 1992, s. 832. Även Ross, E. Wayne, The Struggle for the Social Stud47
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är förvånande med tanke på att det med Ronald Evans ord handlat
om att definiera vad ett gott amerikanskt liv och en god amerikansk
medborgare egentligen är eller borde vara.50 Olika politiska intressen
har gjort sig gällande på amerikansk mark i de upprepade försök som
gjorts att definiera ämnet; från konservativa krafter på högerkanten
till liberala progressiva på vänsterkanten. 51 Från brittiskt håll talas det
om att ett liberalt perspektiv, där individens fri- och rättigheter betonas, konkurrerar med ett republikanskt perspektiv, där individens
skyldigheter mot kollektiva intressen och samhället betonas.52 Med
avseende på social studies i USA har forskare och lärarorganisationer
(som exempelvis National Council for the Social Studies) dock aldrig
nått en definition som inkluderat alla perspektiv. 53 Oenigheten har
inte bara kretsat kring direkta politiska grundfrågor utan också kring
vilken discplin som bäst anses förvalta den medborgerliga utbildningen och som anses stå för de mest relevanta perspektiven. 54 Till samma
spektrum, och något som förstärkt konkurrensen mellan disciplinerna, hör skiljefrågan om medborgarutbildningen ska utformas som ett
eget ämne (en disciplin) eller som integrerat i andra ämnen (interdisciplinärt).55 Mångfalden av politiska och andra perspektiv har fått
amerikanska forskare att beskriva social studies som motsägelsefullt

ies Curriculum, I: Ross, E. Wayne (Editor), The Social Studies Curriculum-Purposes, Problems and
Possibilities, Suny Press State University of New York Press Albany Third Edition, 2006, s. 17ff., 319.
50 Evans, Ronald W, The Social Studies Wars-What should we teach the children?, Teachers College
Press Teachers College, Columbia University New York and London, 2004, s. 175. Se även Gross och
Dynneson för mångfalden av olika perspektiv på det goda medborgarskapet, Gross, Richard & Dynneson, Thomas 1991, s. 4ff.
51 Nelson, Jack L., Defining social studies, I: Stanley, William B. (Ed.), Critical Issues in Social Studies Research for the 21 st Century, Greenwich, Conn.: Information Age Publishing, 2001, s. 16.
52 Davies, Ian Perspectives on citizenship education I: Arthur, James & Cremin Hilary (Ed.), Debates
in Citizenship Education, Routledge London and New York, 2012.
53 Martorella, Peter m.fl., 1991 [2005], s. 17f.
54 Företrädare för exempelvis historieämnet har velat se historia som det rättmätiga basämnet i social
studies. Enligt Nelson har detta gjorts med hänvisning till en disciplinär klarhet i historieämnet,
Nelson, Jack, 2001, s. 25ff. Även Stodolsky refererar till debatt mellan disciplinära företrädare, Stodolsky, Susan, 1988, s. 8.
55 Davies, Ian, 2012; Harrison, Tom, Assessing citizenship education-Challenges and opportunities, I:
Arthur, James & Cremin Hilary (Ed.), Debates in Citizenship Education, Routledge London and New
York, 2012, s. 153.
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och pluralistiskt.56 Andra talar om konflikter och kaos. Exempelvis
menar Robert Barr, James Barth och Samuel Shermis att
…social studies is a ’seamless web’ of confusion. It is a field alive with conflict and confrontation; a field of ambiguity and chaos, choked with competing claims by theoreticians and curriculum designers. There are fundamental differences regarding the nature of the social studies, the goals
of the field, the appropriate content, and even the instructional methods.57

Andra forskare som Thomas Dynneson och Richard Gross talar i likhet med Barr m.fl. om förvirring och motstridiga åsikter, vilket man
menar har resulterat i att undervisningen varierar mellan skolor och
lärare.58 Jack Nelson är av samma uppfattning och betonar stora politiska och utbildningsideologiska skillnader hos olika företrädare.59
Ross uttrycker sig ännu starkare och liknar social studies vid ett ideologiskt slagfält60 medan Evans går ännu längre och pratar om krig.61
Från ett brittiskt perspektiv uppehåller sig David Kerr vid samma
tema; bredden och kokurrensen mellan perspektiv i medborgarskapsutbildning. Han beskriver medborgarskapsutbildning som brett
mångdisciplinärt och med innehåll från olika skolämnen och kunskaper från högre kognitivt tänkande till moralundervisning och värdegrundsarbete.62 Komplexiteten i det medborgarutbildande uppdraget har dessutom ökat genom globaliseringen som utmanar traditionella och nationella föreställningar om medborgarrollen och medbor-

Shaver, James P. & Larkins, Guy A., Research on Teaching Social Studies, I: Travers, Robert M.W.
(Ed.), Second Handbook of Research on Teaching, A Project of The American Educational Research
Association, Rand McNally & Company Chicago, 1973, s. 1244.
57 Barr, R., Barth, J. & Shermis S., Defining the Social Studies, Bulletin 51 Arlington VA. National
Council for the Social Science, 1977, s. 10.
58 Dynneson, Thomas & Gross, Richard, 1982, s. 233.
59 Nelson, Jack, 2001, s. 15. Se även Seixas för liknande synsätt, Seixas, Peter, Review of Research on
Social Studies, I: Richardson, Virginia (Ed.), Handbook of Research on Teaching, American Educational Research Association Washington, D.C., 2001.
60 Ross, Wayne, 2006, s. 17ff., 319. Om mångfalden av synsätt på målen i social studies se även
Whelan, Michael, Teaching History a Constructivist Approach, I: Ross, Wayne (Ed.), The Social Studies Curriculum-Purposes, Problems, and Possibilities, Suny Press New York, 2006, s. 37.
61 Evans, Ronald W, 2004.
62 Kerr, David, Comparative and international perspectives on citizenship education, I: Arthur, James
& Cremin, Hilary (Ed.,) Debates in Citizenship Education, Routledge London and New York, 2012, s.
18. Andra har tidigare gjort samma iakttagelse från ett amerikanskt perspektiv; se Shaver, James P. &
Larkins, Guy A.,1973, s. 1254; Dynneson, Thomas & Gross, Richard,1982, s. 233.
56

32

garidentiteten.63 Enskilda nationer har inte längre ensam kontroll
över sitt utbildningssystem. Globalt står alla nationer idag under inflytande av krafter som teknisk utveckling, migration, EU och PISA64
eller medborgarskapsutbildningens motsvarighet till PISA; The Civic
Education Study.

3.1.1. Internationell medborgarutbildning från läroplansperspektiv - Dikotoma ämneskategorier
Ett antal forskningsinsatser har gjorts internationellt för att definiera
medborgarutbildning och social studies från vad som här rubriceras
som ett läroplansperspektiv. Intentionen är inte att teckna en bild av
hur forskningsgenren utvecklats kronologiskt eller fått en geografisk
spridning fram till idag. Intentionen är att snarare att exemplifiera
särdragen i en forskningsinriktning. Karakteristiskt för forskningsgenren är att beskrivningar av medborgarutbildande ämnen görs på
grundval av den formella läroplanen, även annat material som utbildningspolitiskt textmaterial, debattmaterial (som publikationer från
olika lärarfack) samt läroböcker förekommer också. I avsnittet presenteras flera begrepp som forskare utformat för att kategorisera olika
typer av medborgarutbildning. Typiskt för ämneskategorierna är deras sinsemellan dikotoma karaktär med spänningsfyllda konkurrerande perspektiv.
Ett känt exempel från genren är Robert Barr, James Barth och Samuel
Shermis från mitten av 1970-talet. Deras utgångspunkt var att det
saknades en klar definition av social studies. Man menade att detta
skapade problem och en osäkerhetskänsla hos läraren i klassrummet:
”The lack of distinctive definition of social studies has created especially difficult problems for the classroom teacher.” 65 De talade om ett
ämne i identitetskris. Med hjälp av forskarpublikationer, skrifter från
lärarorganisationer, läroboksstudier och egna klassrumsstudier, bidrog man därför med att ringa in tre traditioner (traditions) som man

Davies, Ian, 2012; Harrison, Tom, 2012, s. 153.
Cremin, Hilary and Faul, Moira V., Governing citizenship education, I: Arthur, James & Cremin
Hilary (Ed.), Debates in Citizenship Education, Routledge London and New York, 2012
65 Barr, R., Barth, J. & Shermis, S., 1977, s. 3.
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menade haft ett historiskt inflytande över social studies och mellan
vilka det utkämpats en ideologisk kamp. Min bedömning är att forskarna i minst utsträckning uppmärksammat klassrumsstudier och
mest utbildningspolitiska dokument i bakgrundsmaterialet. 66 Traditionerna är Social studies as Citizenship Transmission, Social Studies
Taught As Social Science och Social Studies Taught as Reflective Inquiry. Varje tradition speglade ett bestämt perspektiv på ämnets mål,
innehåll och metoder. Forskarna uppfattade traditionerna som separata och konceptuellt olika. Deras utgångspunkt var att lärares undervisningspraktik kunde klassificeras i överensstämmelse med respektive tradition och med tiden utvecklade man också ett klassificeringsverktyg.67 Social studies as Citizenship Transmission innebär att eleverna socialiseras in i ett kulturarv där lojalitet till det rådande samhället och nationen är centralt. Fokus på kulturarvet gör att innehållet
karakteriseras som historiskt. Att delta i val ses som en nationell plikt
och ett rimligt högsta mått av politiskt deltagande. Undervisningsinnehållet är okontroversiellt och domineras av fakta och överförs till
eleverna som sanningar där lärarna har rollen som normförmedlare.
Social Studies Taught As Social Science innebär att kunskaper och
metoder samt de problem man arbetar med i undervisningen hämtas
från de samhällsvetenskapliga disciplinerna och de samhällsvetenskapliga forskarna.68 Samhällsvetenskapliga kunskaper och färdigheter uppfattas som nödvändiga för att kunna ta ställning och fatta upplysta beslut men även som grund för fortsatt lärande. Varje disciplin
uppfattas ha sin egen unika struktur och sina egna centrala begrepp,
vilket gör att företrädarna prioriterar en disciplinär undervisning före
en interdisciplinär. Läraren förhåller sig på vetenskapligt vis opartisk
i värde- och normfrågor. Karakteristiskt för Social Studies Taught as
Reflective Inquiry är att frågorna i undervisningen, till skillnad från
den samhällsvetenskapliga traditionen, hämtas från elevernas intressen och behov. En allsidig interdisciplinär arbetsform centrerad kring

En bedömning som också gjorts av exempelvis White, se White, Charles S. A, Validation Study of
the Barth-Shermis Social Studies Preference Scale, Theory and Research in Social Education, Summer, 1982, Volume X Number 2, pp. 1-20, s. 1.
67 Se mer i White, Charles, 1982.
68 Det vetenskapliga förhållningssättet slog igenom på bredare front i USA i början av 1960-talet i
samband med den s.k. Sputnik-chocken och USA:s befarade vetenskapliga underläge i relation till
Sovjetunionen. Se Evans, Ronald W, 2004; Martorella m.fl., 1991 [2005], s. 13 f.
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lokala, nationella och globala kontroversiella samhällsproblem uppmuntras. Fokus på samhällsproblem gör att innehållet karakteriseras
av aktualitet. Målet är att utveckla eleverna till medborgerliga beslutfattare i ett bredare politiskt avseende och inte enbart i samband med
val, vilket anses kräva ett kritiskt tänkande.69 I det teoretiska förarbete, som beskrivningen av traditionerna vilar på, beskrevs John
Deweys tankegods och hans roll som förgrundsfigur i reflective inquiry traditionen. För Dewey var skolans centrala mål samarbete. Enligt honom borde utgångspunkten i undervisningen tas i de frågor
som uppstod hos eleverna i deras praktiska görande. Dewey ansåg att
vetenskap var viktigt men den skulle alltid kopplas till lösandet av
vardagliga praktiska problem.70 Barr m.lf. beskrev också Jerome Bruners och Joseph Schwabs tankegods och deras roller som förgrundsfigurer för en vetenskapligt och disciplinärt inriktad tradition. Båda
förespråkade en undervisning baserad på ämnets disciplinära struktur och begrepp. Bruner ansåg att kursplanerna skulle skrivas av vetenskapsmän med insikt i varje ämnes struktur. 71 Det var ett synsätt
som delades av Schwab som också betonade att alla discipliner studerade samma verklighet men olika aspekter av den. Därför fanns det
olikheter mellan disciplinerna i hur man föreställde sig verkligheten,
hur man utforskade den och strukturerade kunskapen om den, vilket
är argument som fungerat som stöd för endisciplinär snarare än
mångdisciplinär undervisning.72 Barr m.fl. menade vidare att citizenship transmission var “…the oldest and most employed teaching tradi-

Barr, R., Barth, J. & Shermis, S., 1977; Morrisette, Irving & Haas, John D., Rationales, goals, and
objectives in social studies, I: The Current State of Social Studies: A Report of Project SPAN, Social
Science Education Consortium, Inc. Boulder, Colorado, 1982; Marker, Gerald & Mehlinger, Howard,
1992; Seixas, Peter, 2001. Samtliga dessa anser att Barr, Barth och Shermis förespråkar reflective
inquiry och att de driver tesen att citizenship transmission förekommer flitigast på skolorna.
70 Dewey, John, The School and Society, I: Dewey, John, The School and Society & The Child and the
Curriculum, BN Publishing, 1915 [2009], s. 48ff. Dewey förespråkar ett ämnesintegrerat arbetssätt
mellan konst, vetenskap, matematik, historia etc. eller som han skriver: ”We do not have a series of
stratified earths, one which is mathematical, another physical, another historical, and so on. We
should not be able to live very long in any one taken by itself. We live in a world where all sides are
bound together.” Dewey, John, 1915 [2009], s. 55.
71 Bruner, Jerome S., Undervisningsprocessen, CWK Gleerup Bokförlag, Lund, 1970.
72 Schwab, Joseph J., Structure of the disciplines: Meanings and significances, I: Ford, G.W. & Pugno,
Lawrence (Eds.), The Structure of Knowledge and the Curriculum, Rand McNally Curriculum Series
Rand McNally & Company Chicago, 1964. För övrigt uppehåller sig Schwab i större utsträckning än
Bruner vid eventuella svårigheter som bör beaktas i en undervisning byggd på disciplinernas struktur.
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tion. […] Most teachers in most cultures reflect this approach to the
social studies.”73 I likhet med Peter Seixas uppfattar jag att Barr,
Barth och Shermis rangordnar citizenship transmission som mindre
bra, social sciences som bra och reflective inquiry som bäst av traditionerna.74
Noterbart är att det i de tre traditionerna finns flera spänningsfält
mellan exempelvis en aktiv eller passiv lärarroll respektive elevroll,
mellan en valdemokratisk syn på demokratiskt handlande respektive
en deltagardemokratisk syn, mellan faktakunskaper respektive färdighetskunskaper, mellan okontroversiellt undervisningsinnehåll respektive kontroversiellt, mellan ett okritiskt förhållningssätt respektive ett kritiskt, mellan aktuellt innehåll respektive historiskt innehåll,
mellan disciplinär undervisning respektive interdisciplinär, mellan
opartiskhet i värdefrågor respektive partiskhet samt mellan ett nationellt fokus respektive ett internationellt fokus. Vi kan dessutom
skönja ett övergripande och samlande spänningsfält mellan disciplinära vetenskapliga mål respektive politiska mål. Barr, Barth och
Shermis ämnesbeskrivning har varit inflytelserik. Samma spänningsfält har uttryckts i efterföljande studier med direkt eller indirekt
koppling till deras arbete. Barr m.fl. tycks under mitten av 1970-talet
och en bit in på 1980-talet varit delaktiga i en framväxande internationell trend som handlade om att systematisera social studies eller
medborgarutbildande ämnen. Systematiseringen, tillsammans med
den polarisering som uttrycks i denna, är sannolikt ett resultat av de
vid tiden aktuella politiska och social omvälvningarna och ett behov
av ideologisk omprövning av utbildning. Trenden satte givetvis även
avtryck i Norden där Sven Sødring Jensens läroplansgrundade typologisering av historieämnet kan lyftas fram som ett inflytelserikt exempel som kom att påverka bland annat svensk läroplansforskning i
so-ämnen.75 Sedan Barr m.fl. lanserade de tre traditionerna har det
gjorts en rad insatser för att utveckla dem vidare.

Barr, R., Barth, J. & Shermis, S., 1977, s. 59.
Seixas, Peter, 2001.
75 Sødring, Jensen Sv., Historieundervisningsteori, Christian Ejlers´Forlag København Oslo, 1978.
Bland annat förhåller sig Tomas Englund till Sødring Jensens typologier i studien Läroplanens och
skolkunskapens politiska dimension, 1986 [2005].
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Thomas L. Dynneson och Richard E. Gross systematiserade i början
av 1980-talet olika synsätt på det goda medborgarskapet som traditionellt brukade dyka upp då social studies diskuterades i forskarpublikationer och som förekom i de kategoriseringar som gjorts av
bland annat Barr m.fl. Dynneson och Gross slutsats var att det fanns
flera sätt att förhålla sig till citizenship education än vad som då
framkommit i tidigare forskning. Man identifierade åtta synsätt (approaches) på citizenship education: Citizenship as Persuasion, Socialization, and Indoctrination, Citizenship as Contemporary Issues and
Current Events, Citizenship as the Study of American History, Civics,
and Geography and related Social Sciences, Citizenship as Civic Participation and Civic Action, Citizenship as Scientific Thinking, Citizenship as a Jurisprudence Process, Citizenship as Humanistic Development och slutligen Citizenship as Preparation for Global Interdependence. Även om Dynneson och Gross differentierat sättet att
beskriva ämnet på och hittat fler former av ämnet än Barr m.fl. så förefaller innebörden i samtliga synsätt överensstämma med innebörden i de tre traditionerna. Citizenship as Persuasion, Socialization,
and Indoctrination har exempelvis stor likhet med citizenship transmission medan Civics, and Geography and related Social Sciences
respektive Citizenship as Scientific Thinking har stor likhet med social sciences. Stark överensstämmelse finns även mellan Citizenship
as Civic Participation and Civic Action och reflective inquiry. Även i
Dynnesons och Gross fall finns ett samlande spänningsfält mellan vetenskapliga värdeneutrala mål respektive politiska mål som handlar
om att driva elevernas värderingar eller beteende i en viss riktning.
Till skillnad från den dikotoma ansatsen hos Barr m.fl. så uppfattade
Dynneson och Gross emellertid det som möjligt för lärare att hitta en
balans mellan samtliga åtta synsätt.76
Irving Morrisette och John Haas menade att det ofta funnits en viss
enighet om mål men en förvirring och oenighet gällande det övergripande syftet med social studies och relationen mellan syfte och mål.
Man menade att ett mål definierar vad man bör uppnå medan ett
syfte talar om varför man bör uppnå målet. Syftet (rationale) kan
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uppfattas som epistemologin bakom och som ordnar och strukturerar
målen. De två forskarna menade att det var i synen på syftet som de
riktiga skillnaderna framträdde och man ansåg att detta saknades i
många definitionsförsök. Morrisette och Haas intresserade sig för hur
syftet kom till uttryck speciellt i undervisningens dolda socialisationsprocesser. Det är bakgrunden till det egna bidraget där man identifierade tre synsätt (approaches) på social studies: Conservative Cultural Continuity, Process of Thinking Reflectively och Intellectual
Aspects of History and the Social Sciences. Kategoriseringsunderlaget
utgjordes av tidigare forskning, skrifter från lärarförbund, läroböcker
samt statliga och delstatliga styrdokument. Approaches syftade bland
annat på olika epistemologiska föreställningar som kunde påverka
undervisningen i social studies.77 Barr m.fl. förekom som en explicit
referenspunkt och man hävdade att deras traditioner brast i nyansrikedom. Morrissette och Haas vände sig dessutom mot att bristen på
en tydlig definition av social studies skulle upplevas som ett centralt
problem för lärare i klassrummet. I synsättet Conservative Cultural
Continuity ligger fokus på att socialisera in eleverna i bestämda normer och behålla status quo i samhället. Läraren fungerar som normförmedlare. En del av socialisationsprocessen sker i form av the hidden curriculum och överförs som tyst kunskap. Förutom detta har
historieämnet en explicit nyckelroll för att odla myten om nationell
storhet medan statsvetenskap legitimerar amerikanskt statsskick och
ekonomiämnets roll är att försvara den amerikanska formen av kapitalism och imperialism. Process of Thinking Reflectively innebär en
tonvikt vid reflekterat tänkande och att med hjälp av undersökningsmetoder, hämtade från historiedisciplinen och samhällsvetenskapliga
discipliner, granska kontroversiella och samtida samhällsproblem
från lokal till global nivå. Ett delmål är att klargöra de personliga och
samhälleliga värdena. Det slutgiltiga målet är sedan att få eleverna att
handla på grundval av ett reflekterat tänkande. Intellectual Aspects of
History and the Social Sciences innebär att undervisningen baseras
på den struktur, de centrala begrepp som finns i varje disciplin och på
de problem forskare är upptagna med. I kontrast till framför allt det
förstnämnda normativa synsättet så förefaller det här handla om ett
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sakligt, värdeneutralt och vetenskapligt ideal. Enligt forskarna hade
dessa tre synsätt aldrig existerat i ren form. Det hindrade dem emellertid inte ifrån att, i likhet med Barr m.fl., konstatera att Conservative Cultural Continuity ”…has been both dominant and ubiquitos,
changing ever so slightly from decade to decade… .”78 Bedömningen
är att innebörden i Morrisettes och Haas tre synsätt huvudsakligen
motsvarar innebörden i Barr, Barth och Shermis traditioner. Här
finns samma typer av spänningar. Även om Morrisette och Haas
ibland har en kritisk attityd till traditionerna och även om de elaborerar dessa så är det svårt att uppfatta några egentliga skillnader.
Ett annat exempel med explicit koppling till de tre traditionerna hos
Barr m.fl. är Peter Martorella m.fl. I början av 1990-talet utökade de
traditionerna med ytterligare två: Informed Social Criticism och Personal Development. Martorella m.fl. talar inte om traditioner utan
använder begreppet perspektiv (perspectives). Förutom nämnda Barr
m.fl. utgjordes underlaget av bland annat en publikation av forskaren
Shirley Engle där hon i en kommentar av de tre traditionerna efterlyste social criticism.79 Innebörden preciserades inte men hon verkar
syfta på en amerikansk tradition av samhällskritik från den koloniala
tiden och framåt och som inte täcktes av traditionerna. 80 Detta fjärde
perspektiv rubriceras av Martorella m.fl. som Informed Social Criticism och innebär att samhällsvanor och samhällsproblem undersöks
och granskas kritiskt. Ett femte perspektiv är Personal Development
där utvecklandet av en positiv självkänsla och en tro på sin egen kraft
att påverka sitt liv sätts i centrum. Forskarna betonade att deras perspektiv inte utgjorde alla tänkbara på ämnet och till skillnad från Barr
m.fl. framhöll man att perspektiven kunde överlappa varandra. Öppenheten för överlappning kanske inte är så förvånande då båda de
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School Social Studies, Theory and Research in Social Education, Winter 1998, Volume 26, Number
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80 Engle, Shirley, Comments of Shirley Engle, I: Barr, R., Barth, J. & Shermis, S., Defining the Social
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nya perspektiven byggts upp med tankegods ifrån namnkunniga inom
reflective inquiry-traditionen, bland annat John Dewey.81
Flera aspekter kommer till uttryck i de ämnesbeskrivningar som
gjorts internationellt från ett läroplansperspektiv. En aspekt är det
breda och mångfacetterade ämnet, vilket i likhet med det svenska
samhällskunskapsämnet tyder på en bred politisk och ideologisk legitimitet. Ämnet innehåller perspektiv som sträcker sig från uttalade
moraliska värderingar, kulturarv, aktuella kontroversiella samhällsfrågor till kognitiva disciplinära kunskaper. En annan aspekt är den
dikotoma karaktären på de kategorier som ämnesbeskrivningarna
bygger på. Även om det finns exempel där forskare pekat på möjligheten att perspektiv kan överlappa varandra så kännetecknas de mest
grundläggande och inflytelserika beskrivningarna (läs Barr m.fl.) av
en dikotom tankefigur. Barr m.fl. deklarerade också öppet att deras
traditioner var konceptuellt olika i relation till varandra och stod i
direkt kontrast till varandra. Dessutom förespråkade Barr m.fl. reflective inquiry traditionen, i den konkurrenssituation som man menade rådde, samtidigt som man förklarade citizenship transmission
som mer eller mindre icke-önskvärd. Ämnesbeskrivningarna frammanar bilden av att olika mål ställs mot varandra och utesluter
varandra. Lärare ställs mot elev, valdemokratiska mål ställs mot deltagardemokratiska, faktakunskaper ställs mot färdighetskunskaper,
okontroversiellt innehåll ställs mot kontroversiellt, opartiskhet från
lärarens sida ställs mot partiskhet, historiskt innehåll mot aktuellt,
disciplinär undervisning mot interdisciplinär och nationellt ställs mot
internationellt. Även om efterföljande forskare har elaborerat och differentierat Barr m.fl. traditioner så existerar samma dikotoma spänningsfält mellan nya kategorier som utvecklats. Det kan noteras att
det i de läroplansgrundade kategorierna finns ett samlande och övergripande dikotomt spänningsfält mellan disciplinära värdeneutrala
mål och politiska ideologiska mål. Sen finns givetvis olikheter gällande de normativa politiska målen i respektive ämnesbeskrivning.
Den viktigaste skiljelinjen går här mellan överföring av och anpassning till etablerade kulturella och samhälleliga värderingar respektive
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ett kritiskt förhållningssätt mot dessa värderingar och det rådande
samhället. Spänningsfältet mellan vetenskapliga och politiska mål i
den amerikanska utbildningspolitiska debatten har iakttagits av Stephen Thornton. Han menade att debatten om social studies i stor utsträckning stått mellan företrädare för ett samhällsvetenskapligt disciplinärt ideal respektive ett progressivt samhällsförbättrande ideal.
Thornton använde begreppen social science respektive social education för idealen. Han menar att en skiljefråga gällt om
…education for associated life best accomplished through emphasis on the
traditional academic subjects, what I call social science of social studies?
Or, while drawing on the disciplines where appropriate, should disciplinary boundaries be disregarded to focus directly on the individual and societal dimensions of associated life, what I call a social education view?
Since the birth of the social studies field in the opening of the 20th century, curriculum planners have gone back and forth in how they have answered these questions…82

Ronald Evans har i en historisk exposé skildrat denna debatt. Det
progressiva samhällsförbättrande idealet har i den amerikanska debatten beskyllts för att ha varit traditionsupplösande, samhällsomstörtande, antinationellt, politiskt indoktrinerande, för att fästa för
liten vikt vid vetenskaplighet och gediget faktaunderlag samt för att
undergräva lärarens betydelse genom att låta eleverna arbeta alldeles
för mycket på egen hand vilket sänkt resultaten i de amerikanska skolorna och kunskapsnivån i det amerikanska samhället. 83 Det samhällsvetenskapliga disciplinära idealet har å andra sidan beskyllts för
att genom betoningen av den disciplinära strukturen ha försvårat för
lärare att skapa större helheter i undervisningen, att det handlat om
att lära eleverna på förhand givna kunskaper och att den kognitiva
inriktningen begränsat utrymmet för affektivt lärande, att elevernas
förkunskaper varit utslagsgivande vilket gynnat redan duktiga elever,
att prov och testbara kunskaper hamnat för mycket i förgrunden och
att man genom den vetenskapliga inriktningen och testfokuseringen
negligerat brännande politiska samhällsfrågor och därmed indirekt
underblåst konservativa värden samt en begränsad syn på politiskt
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deltagande som sträckt sig till valdeltagande. 84 Det finns emellertid
anledning att ställa sig frågande till beskyllningar av den här karaktären, inte bara från en amerikansk utan också från en svensk horisont.
Frågan är hur stora de egentliga skillnaderna är mellan vetenskapliga
och politiska ideal när det kommer till utbildning och undervisning.
All debatt, även den utbildningspolitiska, bygger på förenkling och
polarisering. Då man fördjupar sig i debattens teoretiska utgångspunkter är det dock ibland svårt att se var det vetenskapliga perspektivet slutar och det politiska börjar. Det händer exempelvis att företrädare för olika perspektiv, och som skrivits in som motståndare till
varandra, står på samma teoretiska grundval och åberopar samma
källor och ursprungsidéer.85 Den flytande, snarare än fasta, gränsen
mellan vetenskap och politik eller mellan kunskap och fostran är en
tematik som återkommer nedan då lärares ämnesföreställningar beskrivs samt i kapitel fyra som rör studiens teoretiska och analytiska
utgångspunkter.
3.1.2. Internationell medborgarutbildning från lärarperspektiv Komplexa ämnesföreställningar
Efter att ha tecknat en bild av en forskningsgenre och forskning som
gjorts av medborgarutbildande ämnen från ett läroplansperspektiv är
det dags att studera motsvarande ur ett lärarperspektiv. I avsnittet
presenteras begrepp som forskare utformat för att beskriva lärares
föreställningar om medborgarutbildande ämnen. Typiskt för föreställningarna är deras komplexa, eklektiska och överlappande karaktär. Föreställningarna uppfattas som en spegling av lärarens tänkande
om ämnet. Den lärarforskningsgenre som uppehåller sig vid lärares
tänkande rubriceras av Christopher Clark och Penelope Peterson som

Evans, Ronald W., 2004, s. 122ff.
Se hur exempelvis hur Joseph Schwab, en förgrundsgestalt för det vetenskapliga förhållningssättet,
försvarar och bygger på det han uppfattar som Deweys genuina idéer, idéer som han menar har misstolkats, Schwab, Joseph, I: J Westbury, Ian & Wilkof, Neil J. (Ed.), Science, curriculum and liberal
education Selected Essays The University of Chicago, Press Chicago & London, 1978, s. 167ff. Se
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betoning av att det vetenskapliga stoffet och metoderna ska ta sin utgångspunkt i elevens erfarenheter, Dewey, John, 1938 [2008], s. 210ff.
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research on teachers´thought processes, eller teacher thinking som
den kommit att kallas. Förutom tänkandet intresserar man sig också
för undervisning liksom sambanden mellan lärarens tänkande och
handlande.86 Alla exempel som lämnas syftar till att tydliggöra studiens ansats.
Ett exempel där lärarens föreställning om ämnet stått i centrum är i
Charles Whites studie. White förhöll sig i början av 1980-talet till
Barr, Barth och Shermis tre traditioner och framför allt till det klassificeringsverktyg som utvecklades ur traditionerna i syfte att klassificera lärares undervisning. White intresserade sig för klassificeringsverktygets reliabilitet och validititet i att verkligen mäta det som kan
kallas lärares undervisningsinriktning (teaching orientations). Begreppet undervisningsriktning definierades som lärarens förståelse av
mål, innehåll och metoder. White prövade verktyget empiriskt i en
enkätundersökning av 190 högstadielärare. Hypotesen var att dessa
skulle gruppera sig på ett tydligt sätt runt respektive tradition. White
fann istället att reflective inquiry och social sciences hängde mycket
närmare samman i lärarnas föreställningsvärld än i Barrs´ m.fl. kategorisering. Vi kan alltså notera att den huvudsakliga spänningen i de
läroplansgrundade studierna mellan vetenskapliga respektive politiska ideal knappast kunde urskiljas på en lärarnivå. Noterbart är att
han också fann att en majoritet av lärarna var orienterade mot samtliga tre traditioner samtidigt. Då White förhöll sig till resultatet refererade han till senare publikationer av Barr m.fl. där de beskrivit lärare med den här typen av komplext förhållningssätt som inkonsekventa och förvirrade. För White var detta osannolikt med tanke på
det stora antalet lärare som företrädde förhållningssättet. I slutsatserna menade han istället att det var svårt att göra klara distinktioner
mellan traditionerna då ”…social studies teachers showed themselves
to be a most eclectic group of educators, choosing liberally from each
tradition to achieve their instructional goals.”87 Whites ovillighet att
uppfatta lärarna som förvirrade påminner om det tvivel Morrisette
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och Haas riktat mot tanken på att en otydlig definition av social studies skulle resultera i att läraren får problem i klassrummet.
Ett annat exempel är Mary Vann Esslinger och Douglas Superkas studie. De har intresserat sig för hur social studies-lärare uppfattar målet
med ämnet (views of the purpose). Forskarna bekymrade sig över att
lärares uppfattningar om målen hade varierat i tidigare amerikanska
studier. Målen hade ofta varit motsägelsefulla från en studie till en
annan. Det fick dem att systematisera resultaten från flera lärarstudier. Resultatet visade att det rådde relativt stor enighet bland lärare
på alla nivåer om att de prioriterade målen var; att socialisera eleverna till samhällets och nationens värderingar, att förbereda eleverna
inför fortsatta studier, att få eleverna att klara sig i livet samt att tänka
kritiskt. Färre lärare uppgav att de arbetade mot samhällsvetenskapliga mål. Vann Esslinger och Superka fann resultaten motsägelsefulla
då lärarna tycktes arbeta mot flera konkurrerande mål samtidigt. Man
uppfattade detta som en möjlig effekt av studiernas sinsemellan skiftande upplägg, men även som en tänkbar konsekvens av att lärarna
inte hade ”…highly consistent and hierarchically arranged systems of
goals and purposes for social studies in their minds.”88 Det sistnämnda kan ses som en nyansering av den logiska renheten i de ämneskategorier som utvecklats inom läroplansforskning. Resultatet har
implikationer som liknar Whites; en och samma lärare kan arbeta
mot flera till synes motstridiga mål samtidigt utan att läraren själv
upplever något problem med detta.
Ytterligare ett exempel är Jesse Goodman och Susan Adlers studie.
Till skillnad från tidigare nämnda studier låg deras forskningsintresse
emellertid vid sambandet mellan hur läraren föreställer sig ämnet och
agerar i undervisningen. Även dessa forskare hade betänkligheter när
det gällde graden av överensstämmelse mellan traditionellt förekommande läroplansgrundade ämneskategorier för social studies och lärares ämnesföreställningar (conceptions och ibland perspectives). De
betraktade de läroplansgrundade ämneskategorierna som dikotoma
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och hade en uttalad vilja att i kontrast till detta fånga komplexiteten
och motsägelsefullheten i lärarnas föreställningar. Via intervjuer och
observationer undersökte de på ett grundat sätt blivande låg- och
mellanstadielärares föreställningar om social studies. Intervjuerna
gällde frågor om syftet med undervisningen vid en given lektion, vad
som hände i en given lektionssituation och om sambandet mellan
tanke och handling. Forskarna fann att sex föreställningar kom till
uttryck i lärarnas tankar och handlingar: Nonsubject, Human Relations, Citizenship, School knowledge, Great Connection och slutligen
Social Action.89 Goodman och Adler konstaterade att föreställningarna varken var statiska eller uteslöt varandra, vilket man menade att
läroplansgrundade ämneskategorier gjorde. Även om varje lärare
hade en dominerande föreställning så uttryckte lärarstudenterna i
undervisningshandlandet delar från andra föreställningar, vilket fick
Goodman och Adler att dra slutsatsen: ”Traditional analysis and categorization of students´ beliefs and actions into predetermined continuums such as conservative-liberal tell us little about how the informants themselves give meaning to and act on the professional world
…”.90 Tillsammans med White, Vann Esslinger och Superka så styrker
Goodman och Adlers resultat bilden av att lärare, i relation till ämnesbeskrivningar grundade på läroplaner, har komplexa mångfacetterade ämnesföreställningar.
I mitten av 1990-talet efterlyste Christopher Anderson m.fl. mer
forskning fokuserad på lärares föreställningar (conceptions) av citizenship education. Bakgrunden till deras studie rörde bland annat
globalisering och ökad kulturell mångfald, något som ansågs extra
utmanande för citizenship education. Man menade att Barrs´ m.fl.
teoretiskt grundade ämnesbeskrivning hade nyanserats genom olika

Goodman, J. & Adler, S., Becoming an elementary social studies teacher: A study of perspectives,
Theory and Research in Social Education, 13, 1-20, 1985, s. 7. Föreställningarna är följande: 1. Nonsubject (ett icke-ämne där man istället prioriterade matematik, läsa & skriva) 2. Human Relations
(att bygga bra mänskliga relationer, inget riktigt innehåll fokuserades) 3. Citizenship (gott medborgarskap i betydelsen lojalitet med samhället och att identifiera sig med historiska personer & händelser som varit lojala med amerikanska samhället) 4. School Knowledge (lärobokskunskap och fakta)
5. Great Connection (social studies som kärnan i ämnesintegration, använder reflective inquiry) 6.
Social Action (utbildning för att bli kritisk och handla i samhället, använder reflective inquiry & väljer frågor som ska öka elevernas samhälleliga medvetenhet).
90 Goodman, J. & Adler, S., 1985, s. 16.
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forskningsinsatser men att den trots detta grundlagt ett sätt att tänka
kring social studies. Forskarna hade som mål att pröva hur väl Barrs´
m.fl. ämneskategorier fångade upp globalisering. I enkätform lät man
lärare rangordna påståenden som gav uttryck åt olika mål (purposes)
och synsätt på citizenship education. I utformningen av påståenden
lät man sig inspireras av utsagor från amerikanska utbildningsforskare, politiker och läroboksförfattare med motivet att det var utsagor
som sannolikt representerade lärarnas föreställningar. Anderson m.fl.
betonade emellertid att man varit omsorgsfull med att forskarnas
egna teoretiska preferenser inte skulle påverka utfallet, fullt medvetna
om att ”The kinds of distinctions made by scholars who have written
on the subject may or may not be reflected in the criteria teachers use
in making their own judgements about citizenship education.” 91 Forskarna identifierade fyra föreställningar: Critical thinkers, Legalists,
Assimilationists och Cultural pluralists. Föreställningarna relaterades till de tre traditionerna från Barr m.fl. Critical thinkers (som innebar ett ifrågasättande av samhället) relaterades till reflective inquiry. Legalists (som innebar lydnad inför lagen och att bli upplyst
om sina rättigheter) samt Assimilationists (som innebar patriotism
och överföring av amerikanska värden) relaterades båda två till citizenship transmission. Cultural pluralists (som innebar att bli exponerad för många perspektiv) hade man svårt att finna motsvarighet till i
tidigare forskning. Trots olikheten i lärarnas föreställningar så hade
lärarna även gemensamma synsätt. Bland annat hade man en bredare
syn på politiskt deltagande som överskred valen och dessutom ansåg
en majoritet att undervisningen måste bestå av värderingar och kontroversiella frågor och att den inte enbart kunde vila på fakta. De gemensamma inslagen, tillsammans med att tre fjärdedelar av lärarna
var orienterade både mot critical thinking och mot cultural pluralism,
vittnar om en komplexitet i lärarnas föreställningsvärld i relation till
mer endimensionella läroplansgrundade ämnesbeskrivningar.

Anderson, Christopher, Avery, Patricia G., Pederson, Patricia V., Smith, Elizabeth S., & Sullivan,
John L., Divergent Perspectives on Citizenship Education: A Q-Method Study and Survey of Social
Studies Teachers, American Educational Research Journal, Summer 1997, Vol. 34, No. 2, pp. 333364, s. 337.
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En variant på samma tema är Kevin Vinsons studie. Vinson var intresserad av att empiriskt pröva de teoretiskt grundade läroplanskategorierna från Martorella m.fl. under mer praxisnära betingelser.92
Han utformade en enkät med utgångspunkt i Martorella m.fl. ämneskategorier för att kartlägga det han kallade undervisningsansats (instructional approach) hos gymnasielärare i social studies. Undervisningsansatsen utgjordes av de mål, metoder och det innehåll läraren
prioriterade.93 Resultatet nyanserar läroplansgrundade slutsatser i
det att lärarna i mindre utsträckning än väntat sade sig prioritera citizenship transmission respektive social science och i högre utsträckning än väntat prioriterade informed social criticism, reflective inquiry och personal development. Vinson konstaterade också att en
stor del av lärarna på ett hybridartat sätt identifierade sig med mer än
en av kategorierna. Det fick honom att tala om ett omfattande eklektiskt förhållningssätt hos lärarna, en tolkning i linje med Whites och
andras tidigare fynd. Eventuella orsaker bakom ett rikligt bruk av varierande och eklektiska undervisningsansatser är att klassrummet
som dynamisk föränderlig miljö tvingar läraren till ett pragmatiskt
snarare än kategoriskt förhållningssätt:
[…] these studies suggest an abundance of instructional eclecticism
among social studies teachers. It may be that the reality represents a situation in which there exists a multitude of instructional approaches containing common elements (e.g., the problem solving emphasis of both reflective inquiry and social science). It may simply be that approaches
overlap, and that classroom practitioners are pragmatic, not dogmatically
tied to any one position, but context-oriented. It may be that the realities
of classroom life represent (even necessitate) instruction that is fluid and
dynamic, an environment in which the boundaries between and among
approaches are much less rigidly defined and clearly distinguishable than
those implied by the ideals of traditional models.94

Även Bruce VanSledright och S.G. Grant konstaterade att det fanns
gott om teoretiska definitioner av citizenship education men färre
studier av hur ämnet kom till uttryck i praktiken;”By looking into
classrooms, we may develop a better sense of the most viable instanc-

Det innebar att Vinson indirekt också prövade Barr m.fl. traditioner då Martorella utformade sina
kategorier med dessa som underlag.
93 Vinson, Kevin D., 1998, s. 51.
94 Vinson, Kevin D., 1998, s. 73.
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es of citizenship education.”95 VanSledright och Grant har via intervjuer undersökt lärares föreställning om citizenship education (views
of) men bland annat också via observationer deras mera praxisnära
undervisningsansats (approaches to). Till skillnad från tidigare
nämnda studier saknar studien kopplingar till läroplansgrundade kategorier. Istället relaterades resultatet till Cornbleths tre former av
klassrumsgrundad citizenship education: the illusory där medborgarens roll som valdeltagare och att rätta sig efter demokratiska normer
betonas, the technical som är en faktadominerad form där elevernas
kunskaper lätt kan mätas och där läraren bestämmer innehållet och
the constructive där eleven följer sina intressen, är aktiv i sitt lärande
och kritiskt undersöker ett politiskt innehåll och där det finns ett bredare synsätt på politiskt deltagande. Samtliga tre lärare i undersökningsgruppen använde sig av varierande och växlande former av citizenship education men på grund av ramfaktorer tycktes man ha svårast att förverkliga den mer elevaktiva constructive. Samtliga tre former kom till uttryck från den ena till den andra lektionen men även
inom samma lektion, vilket fick forskarna att konstatera:
The actual citizenship practices of these teachers are complex and eclectic.
Why is there so much variation? A reasonable response is to note that
teachers are working in climates thick with teaching dilemmas that must
be faced, negotiated, and mediated. Teaching practices (e.g., approaches
to citizenship education) are responses to how each teacher in here own
way reads the nature of the dilemmas she faces and must manage.96

I likhet med andra finner Van Sledright och Grant ett grundläggande
komplext eklektiskt förhållningssätt till ämnet hos lärarna, något man
förklarar med att klassrumsmiljön är rik på dilemman och tvingar läraren till kompromisser.
Andra inom samma genre är Susan Stodolsky och Pamela Grossman.
Även dessa har intresserat sig för social studies-lärares föreställningar
av ämnet (views respektive concepts). Forskarna är emellertid inte

VanSledright, Bruce A. & Grant, S.G., Citizenship Education and the Persistent Nature of Classroom Teaching Dilemmas, Theory and Research in Social Education, Summer, 1994, Volume XXII,
Number 3, pp. 305-339, s. 307.
96 VanSledright, Bruce & Grant, S.G., 1994, s. 331.
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inriktade på att ta fram praxisgrundade ämnesföreställningar i kontrast till läroplansgrundade ämneskategorier. Forskningen rör snarare orsaker till att lärare i just social studies utvecklar föreställningar
om ämnesinnehållet som är mer varierande och komplexa än andra
ämneslärares. I en jämförande studie av lärare i social studies respektive matematik kunde Stodolsky och Grossman visa att lärare i social
studies i mindre utsträckning än matematiklärare uppfattade sitt
ämne som bestående av en väldefinierad kunskapsmassa och i mindre
utsträckning som sekventiellt.97 Hos dessa lärare, till skillnad från
matematiklärarna, fanns en låg grad av konsensus ifråga om vad som
utgjorde ett prioriterat ämnesinnehåll. De uppfattade därför att de
hade mer frihet att själva bestämma över undervisningen. Det kan i
sin tur vara en förklaring till att dessa lärare också hade en lägre ambitionsnivå att samarbeta med ämneskollegor och att de i jämförelse
med matematiklärarna var mindre medvetna om hur kollegorna undervisade och vilka målsättningar de hade.98 Stodolskys och Grossmans bidrag är att de uppmärksammat betydelsen av lärares föreställningar om specifikt innehållet medan övriga nämnda studier varit
ganska målfokuserade. Stodolsky hade sedan tidigare studerat ämnesinnehållets betydelse för hur undervisningen gestaltades i social studies respektive matematik. Hon fann att vad som lärdes ut hade en
stark påverkan på hur det lärdes ut. Ämnesinnehållet hade en stor
betydelse för hur undervisningen gestaltade sig i social studies respektive matematik och undervisningen i dessa ämnen skiljde sig åt
på en rad punkter. Det fanns exempelvis en större variation och bredd
i social studies gällande innehåll, metoder och mål: ”Overall, we found
more variety in social studies instruction than in math instruction.
Diversity was apparent across social studies classes as well as within
them. In many respects, math classes were more similar to one another.” 99 Undervisningen i social studies var därför mindre förutsägbar

Jämför med Marker och Mehlinger som konstaterat att det saknas enighet bland lärare i social
studies om vilka de grundläggande kunskaperna är eller bör vara, Marker, Gerald & Mehlinger, Howard, 1992, s. 833.
98 Stodolsky, Susan S. & Grossman, Pamela L., The Impact of Subject Matter on Curricular Activity:
An analysis of Five Academic Subjects, American Educational Research Journal, Summer 1995, Vol.
32, No. 2 pp. 227-249.
99 Stodolsky, Susan S, 1988, s. 73.
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än i matematik. I likhet med tidigare nämnda forskare poängteras variationen och bredden i social studies när det praktiseras.
De forskningsresultat som presenterats har rört lärares föreställningar om social studies respektive citizenship education, det vill säga om
blockämnen. Vid sidan av denna finns ämnesspecifik teacher thinking-forskning. Genren bygger på samma tankegods även om det från
slutet av 1980-talet går att skönja ett mer uttalat intresse för lärares
disciplinära tänkande. Det är sannolikt en konsekvens av att Lee
Shulman tidigare under samma årtionde uppmärksammat en brist på
forskning rörande lärares ämneskunskaper (content knowledge) och
den effekt lärarens ämneskunskaper hade på undervisningen.100 Vidare tycks man i ämneslärarforskningen ha ett mer uttalat intresse för
just sambandet mellan lärares ämnesföreställningar och undervisningen. Om det innebär en annan tyngdpunkt i den ämnesmässiga
teacher thinking-forskningen generellt är dock svårt att uttala sig
om.101 I genren verkar det heller inte ovanligt att vilja tillvarata erfarna lärares kunskaper, något som också tyder på inflytande från Shulman och tankarna om wisdom of practice. Det är skälet till att man i
vissa studier söker biografiska och ämnesbiografiska förklaringar till
vad som format lärarens ämnesföreställning. En del forskningsinsatser rör lärarens hela ämnesföreställning medan andra insatser rör enskilda aspekter av föreställningen. De flesta exemplen i avsnittet rör
historieämnet och historielärare. Den viktigaste anledningen är att de
mest centrala teoretiska och analytiska utgångspunkterna vilar på
tankefigurer från historiedidaktisk forskning. Den historiedidaktiska
lärarforskningen internationellt tycks dessutom ha varit mer omfattande än i andra ämnen som traditionellt sett ingår i social studies. En
skillnad som bör uppmärksammas mellan historia och social studies
är historieämnets disciplinärt sett enhetligare karaktär i relation till
social studies flerdisciplinära karaktär. Skillnader i disciplinär upp-

Shulman, Lee. S., Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching, I: Educational Researcher, Vol. 15, No.2 (Feb., 1986), 4-14; Shulman, Lee. S., Knowledge and teaching: Foundations of
the new reform, Harvard Educational Review, 57, 1-22, 1987.
101 Mitt intryck är att flera insatser gjorts i direkt närhet av den genre som Clark och Peterson kallar
för teaching effectiveness och som rör hur lärarens undervisning påverkar elevernas lärande.
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byggnad kan ge skillnader gällande tydlighet och komplexitet i de
ämnesföreställningar som lärare i respektive ämne utvecklar.
Ett exempel från slutet av 1980-talet är Evans. Via intervjuer och observationer undersökte han vilka föreställningar (conceptions) lärare
respektive elever hade om syftet med historia. Han intresserade sig
för hur lärarnas föreställningar kom till uttryck i undervisningen och
påverkade elevernas. Evans fann tre föreställningar: Social Reformer,
Cosmic Philosopher och Storyteller.102 I en efterföljande studie vidareutvecklade han kategoriseringen av vad som här kan kallas undervisningsideologier (educational ideologies). De utgörs av lärarens föreställning om syftet med historia kombinerat med bland annat
undervisningsstil. Den teoretiska utgångspunkten för ideologierna
togs i akademiska historikers uppfattning om sin uppgift som historiker. Evans fann fem undervisningsideologier där tre förekommit tidigare. Ideologierna överlappade varandra men hos varje lärare fanns
emellertid en urskiljbar dominerande ideologi som Evans relaterade
till Barrs´m.fl. traditioner. Storyteller relaterades till citizenship
transmission, Scientific historian till social sciences och Relativist/Reformer till reflective inquiry. Därefter fanns två ideologier utan
motsvarighet hos Barr m.fl. Dessa representerade nya praxisgrundade
föreställningar som lärare utvecklat. Cosmic Philosopher innebar en
cyklisk historieuppfattning där historien uppfattades följa lagbetingade mönster och ha en mening. Hänvisningar till metafysiska makter
bakom historiens mönster gjordes. Lärare som kategoriserades som
Eclectic kombinerade delar från två eller flera ideologier. Dessa gav
olika svar på frågan om syftet med historia. Här fanns ingen tydlig
inriktning mer än en betoning av variation och på att väcka elevernas
intresse för historia.103 Evans följer ett mönster från tidigare teacher
thinking-forskare som beskrivit lärare som eklektiker och som funnit
att deras föreställningar inte ryms i traditionella, endimensionella och
teoretiskt grundade kategorier.

Evans, R.W., Lessons from history: Teacher and students conception of the meaning of history,
Theory and Research in Social Education, 16, 203-225, 1988. Föreställningarna översätter jag till
Samhällsreformatör, Kosmisk filosof samt Historieberättare.
103 Evans, Ronald W., Educational ideologies and the teaching of history, I: Leinhardt, Gaea, Beck,
Isabel L. & Stainton, Cathrine (Eds.), Teaching and Learning in History, s. 171-208, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers Hillsdale, New Jersey, 1994, s. 175ff.
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En forskare med ett liknande intresse som Evans är Stephen Thornton. I konkret mening har Thornton intresserat sig för sambandet
mellan vad och hur historielärare undervisar (intended curriculum),
vad som sedan händer i undervisningen (operational curriculum) och
vad eleverna lär sig (experienced curriculum). I en studie undersöker
han undervisningen i amerikansk historia (mellankrigsperioden) hos
tre historielärare i gymnasiet vilka arbetade på samma skola och efter
samma lärobok. Observationer, elevintervjuer före och efter undervisningen samt analyser av elevers provsvar gjordes. Thornton fann
att lärarens föreställning om målet påverkade undervisningen och vad
eleverna lärde sig. Det handlade inte om ett kausalt samband men det
var en viktig påverkansfaktor som trängde igenom den komplexa
undervisningsmiljön. Det fick honom att dra slutsatsen:”This study
confirms that what you do in a classroom is what you get. When all is
said and done, teachers define the curriculum that students actually
experience.”104 De tre lärarna representerade olika föreställningar om
historieundervisningen: Att historia måste ha personlig relevans, att
man ska lära sig intellektuella processer samt att kunna identifiera
vad som är historiskt betydelsefullt vilket krävde ett kritiskt förhållningssätt. Vid sidan av dessa föreställningar fanns andra faktorer som
påverkade undervisningen. Lärarna tvingades exempelvis arrangera
undervisningen utifrån klasstorlek för att ”överleva”. Ytterligare en
faktor gällde den aktuella kommunens och föräldrarnas höga akademiska förväntningar. Statliga ramar för undervisningen hade svag påverkan. Thornton fann vidare att två av lärarnas övergripande långsiktiga målsättning tycktes vara oförenlig med deras mer kortsiktiga
mål. Det är en god illustration av den komplexa målkaraktären, som
också framkommit i andra studier. Thornton konstaterar dock att lärarna inte föreföll medvetna om det motsägelsefulla eller om det faktum att aspekter av målen inte alltid förverkligades. Han avslutade
med en uppmaning att prioritera studier av den här typen av samband för att bättre förstå vad lärarna gör snarare än studier av hur
lärare avviker från läroplanen.

104

Thornton, Stephen, 1988, s. 319.
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Katharine Patrick har intresserat sig för historielärares professionella
objekt (object of study), som är synonymt med det lärande man försöker iscensätta i undervisningen. Patrick har velat förstå vad lärarna
undervisade om, vad de förväntade sig att eleverna skulle lära sig och
hur de försökte få eleverna att lära sig (sammanfattningsvis alltså
mål, innehåll och metoder). Intervjuer genomfördes med fyra lärare i
australiensisk historia, deras undervisning observerades och en
mindre analys av elevsvar gjordes. Patrick fann tre skilda professionella objekt hos lärarna, trots att de undervisade om samma ämne och
arbetade efter samma kursplan. Hon rubricerade inte de professionella objekten men var och en innebar; fokus på framställningen av
historiska produkter och narrativ där innehållet uppfattades som
oproblematiskt och okontroversiellt, att samla och tolka historisk information och den tredje ett fokus på att historisk kunskap är socialt
konstruerad och därför ska betraktas ur olika perspektiv. 105 Slutsatsen är att lärarens föreställning om det professionella objektet har en
avgörande betydelse för vad eleverna lär sig. Patricks studie är därför
ett viktigt argument för att utforska lärares föreställningar om målet
med ämnesundervisning och att göra detta med utgångspunkt i läraren som professionell aktör. Hon fann även att lärarna använde olika
metoder beroende på målet med historieundervisningen. Det indikerar att valet av metod är knutet till hur målet uppfattas, vilket är ett
samband jag återkommer till längre fram. Ytterligare ett exempel är
James Harding som via intervjuer undersökt lärares föreställningar
(conceptions) av historieämnet. I det här fallet utgörs föreställningar
av lärarnas utsagor om mål, innehåll och metoder. Lärarna uttryckte
sex föreställningar om historieämnet: historiegrafi, metoder, att utveckla en nationell identitet, att utveckla en global identitet, att förstå
aktuella händelser respektive att lära sig av historien.106 En av slutsatserna är att det fanns ett nära samband mellan de föreställningar
lärarna artikulerade gällande historieämnet och den undervisning lärarna hade för avsikt att bedriva.

Patrick, Kathrine Anne, Teaching and Learning: The construction of an object of study, Melbourne: Centre for the Study of Higher Education, The University of Melbourne, 1998.
106 Harding, James Craig, Teachers´conceptions of history education: A phenomenographic inquiry,
The University of British Columbia, 1999.
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Slutligen kan även S.G. Grants studie nämnas. Den har en design som
påminner starkt om Thorntons studie. Han har studerat hur två gymnasielärare i historia, på samma skola, med samma kursplan och med
liknande social bakgrund, bedriver undervisning inriktad på människorättsrörelsen i USA. Grant intresserade sig för sambandet mellan
lärarnas undervisning och hur eleverna sedan förstod medborgarrättsrörelsen samt deras syn på skolämnet historia. Via observationer
fann Grant att den ena lärarens undervisning kännetecknades av ett
narrativt, monologiskt och kronologiskt upplägg där läraren fungerade som berättare av en ”sann” historia. Fokus låg på enskilda historiska personer och deras handlingar. Den andra lärarens undervisning kännetecknades istället av varierande undervisningsmetoder,
vars syfte var att aktivera eleverna och ge dem både intellektuella och
affektiva erfarenheter. Denne lärare gjorde kopplingar till elevernas
liv och strävade efter att få dem att betrakta historien på ett komplext
och nyanserat sätt. Både individer och strukturer synliggjordes. I efterföljande elevintervjuer fann Grant att eleverna hade föreställningar
om historia som låg i linje med respektive lärares undervisningspreferenser, vilket i likhet med Patricks studie understryker vikten av att
lärare är medvetna om sina ämnesföreställningar och att dessa utforskas och kartläggs. I likhet med Thornton betraktade Grant undervisning som komplex med många potentiellt påverkande faktorer.
Detta tillsammans med att studien inte riggades som en effektstudie
gjorde att slutsatserna drogs med viss försiktighet: ”Although no
causal relationship can be established , the data do suggest a correlation or points of coherence, if you will, between each teacher´s practices and the views their students construct of history.”107
Forskningen i genren har fortsatt. Flera studier har påvisat samband
mellan lärarens föreställning om samt undervisning i historia och elevers lärande. Liknande forskningsinsatser kring ämnesföreställningar
har givetvis gjorts i andra ämnen än historia, även om historieämnet
förefaller ledande i genren.108 Vidare finns givetvis många nordiska

Grant, S.G., History Lessons: Teaching, Learning and Testing in U.S. Highschool Classrooms,
Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 2003, s. 58.
108 För geografilärare se exempelvis Walford, Rex, “What is geography?” An Analysis of Definitions
Provided by Prospective Teachers of the Subject, International Research in Geographical and Envi107
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representanter för forskningsgenren där man också intresserar sig för
lärares föreställningar om specifika aspekter av ett ämne.109

3.1.3. Sammanfattande slutsatser
Efter dessa exempel från internationell läroplans- respektive lärarforskningen kan en rad, för avhandlingsarbetet, viktiga slutsatser
dras. Till att börja med visar resultaten från en rad studier att det i
forskningssammanhang är befogat att skilja på hur ett ämne beskrivs
utifrån ett läroplans- respektive lärarperspektiv. Det finns skäl att
varna för att dra förhastade slutsatser om undervisning med läroplanen som underlag och tvärtom. Studier som Patricks och Grants visar
nämligen att lärare som professionella aktörer, och med samma kursplan, utvecklar egna ämnesföreställningar och som yttrar sig i att man
sinsemellan prioriterar olika saker i undervisningen. Den forskning
som presenterats visar att lärarens sätt att föreställa sig ämnet utgör
en viktig faktor som påverkar undervisningen och elevernas lärande.
Som tidigare konstaterats visar det vikten av att lärare görs medvetna
om sina ämnesföreställningar och att dessa kartläggs. Forskningen
visar emellertid också att ämnesföreställningen konkurrerar med
andra påverkansfaktorer i en komplex undervisningsmiljö. Det medför att sambandet mellan lärarens ämnesföreställning respektive
undervisning inte är kausalt och linjärt utan snarare något komplext.

ronmental Education, Vol. 5, No. 1, 1996, 69-76; Barratt, Hacking Elisbeth, Novice Teachers and
Their Geographical Persuasions, International Research in Geographical and Environmental Education, Vol. 5, No.1, 1996, 77-86; Catling, Simon, An understanding of geography: The perspectives of
English primary trainee teachers, GeoJournal 60: 149-158, 2004.
109 För historieämnet vidkommande kan exempelvis nämnas Virta som bl.a. studerat blivande lärares
föreställningar om den gode historieläraren, Rantala som studerat lärarstuderandes förståelse av
historisk empati. För religionsämnet se Ubani, Kallioniemi & Poulter som studerat blivande lärares
uppfattningar av religionsämnet. Virta, Arja, Becoming a history teacher: observations on the beliefs
and growth of student teachers, Teaching and Teacher Education 18 (2002) 687-698; Rantala, Jukka, Assessing historical empathy through simulation-How do Finnish teacher students achieve contextual historical empathy?, Nordidactica-Journal of Humanities and Social Science Education 2011
nr 1, 58-76; Ubani, Martin, Kallioniemi, Arto, Poulter, Saila, Finnish Class Student Teachers´Perceptions of Religious Education, Nordidactica-Journal of Humanities and Social Science
Education, 2015: 2, 74-93.
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En annan slutsats är att ämnesföreställningar som figurerar i lärarforskningen i högre utsträckning karakteriseras av överlappning och
komplexitet i jämförelse med de läroplansgrundade ämneskategorierna som istället är av mer dikotomisk karaktär. Lärare föreställer sig
ämnet på ett mer mångfacetterat eklektiskt sätt där till synes motstridiga konkurrerande perspektiv harmonierar. Detta gäller i synnerhet
det mest grundläggande spänningsfältet som uppträder i läroplansgrundade studier mellan disciplinära vetenskapliga mål respektive
ideologiska - politiska mål. Denna spänning är mer uttunnad och neutral i lärares föreställningsvärld, vilket bland annat Whites studie
vittnar om. Som en konsekvens krävs en ansats som är mer grundad,
induktiv och öppen om syftet är att kartlägga lärares syn på ämnet,
vilket i synnerhet Whites samt Goodman och Adlers studier är en tydlig signal om. Att använda läroplansgrundade kategorier för att förstå
lärares föreställningsvärldar tycks problematiskt. En anledning till att
spänningen mellan vetenskapliga respektive politiska mål är mer uttunnad hos lärare är omständigheter i klassrummet som tvingar läraren till flexibilitet. Att lärares föreställningar om ämnet är mer eklektiska och mångfacetterade än läroplansgrundade kategorier kan också
hänga ihop med Stodolskys slutsats; att det hos lärare i social studies
saknas enighet om vilka de prioriterade kunskaperna är. Konsekvensen blir att läraren upplever en större frihet att forma sin egen bild av
ämnet. Lärares eklektiska föreställningar, och eventuella orsaker till
dessa, är ett tema som återkommer längre fram i texten och som utgör en viktig utgångspunkt för studien. Här kan dock konstateras att
de framstår som en regel snarare än ett undantag för lärare. En och
samma lärare gör lite av allt och samtidigt. Att lärare verkar i en komplex miljö och därför utvecklar en mer mångfacetterad föreställningsvärld är ett argument för att utforska lärare utan ensidig uppkoppling
mot läroplansgrundade kategorier. Att det bland lärare i social studies
och motsvarande ämnen saknas enighet om innehållet är ett argument för att utforska i synnerhet dessa lärares föreställningar om ämnet. En annan slutsats är att det hos lärarna, trots komplexiteten i
ämnesföreställningarna, finns en huvudinriktning som forskarna
kunnat beskriva. Det är också en för studien viktig utgångspunkt som
återkommer längre fram.
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Trots skillnader i ämnesbeskrivningar mellan läroplansgrundade respektive lärargrundade studier är det viktigt att betona att skillnaderna inte är dramatiska eller av väsensskild natur. Även om det finns
anledning ur forskningssynpunkt att skilja läroplansstudier från lärarstudier så finns det inget skäl att ställa läroplanen och undervisningen i en motsatsställning. Den huvudsakliga skillnaden består i att
lärare har eklektiska föreställningar om ämnet där aspekter harmonierar snarare än helt andra föreställningar med aspekter som överhuvudtaget inte förekommer i läroplansstudier. Både i läroplans- respektive lärarstudier återkommer samma perspektiv: Lärare och elev,
valdemokrati och deltagardemokrati, faktakunskaper och färdighetskunskaper, okontroversiellt innehåll och kontroversiellt, opartiskhet
från lärarens sida och partiskhet, politik och vetenskap, historiskt innehåll och aktuellt innehåll, disciplinär undervisning och interdisciplinär och nationella och internationella perspektiv. Skillnaden är att
aspekterna och perspektiven står i en konkurrensställning till
varandra i läroplansstudier men harmonierar med varandra i lärarstudier.
Sammanfattningsvis kan också konstateras att lärarforskarna använder en rad olika begrepp när de syftar på i stort sett samma sak; lärarens föreställning om ämnet. Views, Purposes, Concepts, Images,
Orientations, Perspectives, Approaches, Principles är bara några exempel. Det finns emellertid mindre skillnader mellan hur forskarna
byggt upp begreppen och vilka aspekter de innehåller. I de flesta fall
är begreppen uppbyggda av lärarens syn på mål, innehåll respektive
metoder som forskarna sedan syntetiserat och rubricerat. Det finns
även några exempel där begreppet enbart är uppbyggt av mål och innehåll eller, som hos Stodolsky, enbart av innehållet (men där innehållet visserligen är bestämmande för metoderna).
Det är svårt att uttala sig om mönster men noterbart är att många
studier baseras på intervjuer och rör som sagt föreställningar, inte
sällan med fokus på hur dessa kan utvecklas. Deskriptiva klassrumsstudier baserade på observation av hur föreställningarna kommer till
uttryck direkt i undervisningen verkar ha spelat en mer undanskymd
roll. Forskare har med regelbundenhet sedan början av 1990-talet och
framåt påtalat dels bristen på klassrumsstudier och dels bristen på
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deskriptiva studier i social studies.110 Dunkin m.fl. konstaterade att
mängden forskningslitteratur vid tidpunkten var omfattande gällande
”…civics and citizenship education written from the perspectives of
curriculum developers. However, the litterature on the implementations of currcicula in this area, that is, on the teaching of civics and
citizenship, is quite small by comparison.”111 Bilden kan givetvis ha
förändrats. Peter Seixas poängterade exempelvis redan 2001 att den
forskningsinriktning som rörde elev-lärare relationen och dynamiken
mellan dessa i klassrummet höll på att expandera. 112 Expansionen kan
sedan dess ha avstannat för Linda Levstik antydde så sent som 2008
en fortsatt brist på åtminstone mer renodlade klassrumsstudier;
”Most of what we know about classroom climate or pedagogical
practices comes to us in bits and pieces in studies of other aspects of
social studies.”113 Det återstår att se om det finns en liknande brist på
svenska klassrumsstudier i samhällskunskap, efter den internationella utblicken är det nämligen dags att återvända till Sverige. Motsvarande insats kommer att göras av hur samhällskunskapsämnet beskrivits ur ett läroplans- respektive lärarperspektiv.

3.2. Forskning om medborgarutbildning nationellt
Avsnittet är fokuserat på den nationella forskning som gjorts om
samhällskunskap ur ett läroplans- respektive lärarperspektiv. Intentionen är som tidigare nämnts att precisera kunskapsintresset i avhandlingen samt avhandlingens ansats. De två genrerna läroplansrespektive lärarforskning presenteras tämligen utömmande i avsnittet

Se bland annat Larry Cuban som i början på 1990-talet konstaterade att antalet forskningsartiklar
om hur lärare borde undervisa var större än antalet som handlade om hur lärare faktiskt undervisade, Cuban, Larry, History of teaching in social studies, I: Shaver, James P (Ed.), Handbook of research on social studies teaching and learning, (pp.197-209), New York: Macmillan, 1991, s. 205ff. Vid
ungefär samma tidpunkt gjorde Marker och Mehlinger samma iakttagelse, Marker, Gerald & Mehlinger, Howard, 1992, s. 834.
111 Dunkin, M.J., Welch, A., Merritt, A., Phillips, R. & Craven, R., Teachers´explanations of classroom
events: knowledge and beliefs about teaching civics and cititzenship, Teaching and Teacher Education, Vol. 14, No.2, pp. 141-151, 1998, s. 141.
112 Seixas, Peter, 2001, s. 554.
113 Levstik, Linda, What happens in social studies classrooms? Research on K-12 social studies practice, I: Levstik, Linda S. & Tyson, Cynthia A. (Eds.), Handbook of Research in Social Studies Education, Routledge Taylor Francis Group New York and London, 2008, s. 57.
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medan övriga genrer, som exempelvis läromedelsforskning och elevforskning, redovisas i fotnoter.

3.2.1. Samhällskunskap i skolans och lärarutbildningens styrdokument - ett otydligt ämne
Den inledande beskrivningen av det svenska samhällskunskapsämnets historiska framväxt visade att ämnet, på en formell skriftlig läroplansnivå, hade en bred politisk och ideologisk legitimitet. Skilda intressegrupper satte avtryck i ämnesinnehållet som till slut fick en bred
karaktär. Det återstår att se om bredden kommit att påverka den bild
av ämnet som givits ur ett läroplansperspektiv. I skuggan av andra
världskriget och i ljuset av nya samhällsproblem hade många grupper
höga förväntningar på ämnet. Trots detta beskrev Birger Bromsjö redan 1965, med utgångspunkt i kursplanen, samhällskunskap som ett
ämne utan huvudsaklig inriktning och tydlighet gällande mål och innehåll. En rad efterföljande forskare har sedan uttalat sig i liknande
ordalag och forskare som Agneta Bronäs och Staffan Selander har till
och med talat om ett samhällskunskapsämne i kris. 114 Forskare som
beskrivit samhällskunskap med utgångspunkt i skolans styrdokument
talar om en besvärande bredd, splittring och otydlighet. Med styrdokument avses här läroplaner och kursplaner men även utredningar
som föregriper och påverkar styrdokumentens utformning dels på en
skolämnesnivå men även på en ämneslärarutbildningsnivå.
Bromsjö var en av de första som uppmärksammade svårigheten att på
kursplanenivå finna en huvudsaklig inriktning i ämnet. Enbart några
år efter att samhällskunskap verkat som självständigt ämne konstaterade han, efter en delstudie av bland annat kursplaner, att det funnits
olika åsikter om vad undervisningen skulle omfatta och hur olika ämnesdelar skulle avvägas mot varandra. Bromsjö framhöll att formuleringarna i den då gällande kursplanen 1965 var ”allmänt hållna” och
att innehållsanvisningarna för att nå målen tillät ”vida tolkningar. Lärarna har stor frihet att lägga tonvikten på vad de anser vara väsent-

Bronäs, A. & Selander, S., Samhällskunskap som skolämne, I: Falkevall, B. & Selander, S. (red.),
Skolämne i kris?, HLS Förlag Stockholm, 2002, s. 75.
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ligt för eleverna.”115 Efter Bromsjö har andra forskare visat på i vissa
fall bredden och trängseln och i andra fall tolkningsbarheten i kursplanerna. Tomas Englund, som verkat i en läroplansteoretisk tradition, är en av dem. En läroplansteoretisk utgångspunkt är att en kursplan kan tolkas på skilda ideologiska sätt. Den potentiella tolkningsvariationen bygger på att styrdokument uppfattas som utbildningsideologiska kompromisser och därför inrymmer flera ideologiska perspektiv och spänningar.116 Den tolkning som görs påverkas av hur den
sociala och ideologiska kampen om utbildningens mål och innehåll
för tillfället ser ut på en utbildningspolitisk nivå. Vad samhällskunskap blir för typ av ämne påverkas alltså av samhällsförändringar och
ämnet befinner sig ständigt i en relation till samhällsförändrande ideologiska processer. Lärares tolkningar av styrdokumenten i relation
till den rådande samhällskontexten ger eleverna varierande möjligheter till meningsskapande i undervisningen. Den ideologiska tolkningsbarheten och ämnets breda karaktär illustreras av att Englund
funnit att fem samhällskunskapsämnen kom till uttryck i styrdokument och förarbeten till dessa historiskt och fram till mitten av 1990talet. Ämnena är benämnda som didaktiska typologier., och de har
haft ett stort inflytande på samhällskunskapsdidaktik. 117 Varje typologi representerar ett bestämt ideologiskt sätt att se på samhället och
den roll samhällskunskap förväntas spela i samhället. Grunden för
typologierna har Englund hämtat i Barr, Barth och Shermis tre traditioner och även om det finns en viss differentiering så motsvarar de i
stort innebörden i traditionerna. Exempelvis överensstämmer de typologier som innehåller begreppet medborgarfostran med innebörden
i citizenship transmission och där det enligt Englund handlar om att
överföra färdiga uppfattningar och värden till eleverna.118 Englund
fann att samhällskunskapsämnet kom till uttryck som en traditionell
värdebaserad och nationellt inriktad medborgarfostran, en eko-

Bromsjö, Birger, 1965, s. 71.
Englund, Tomas, Undervisning som meningserbjudande, I: Uljens, Michael (red.), Didaktik, Studentlitteratur Lund, 1997a, s. 132.
117 Se de konceptioner som ligger till grund för de didaktiska typologier för samhällskunskapsämnet
som Englund senare definierar i Englund, Tomas, Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension, Daidalos, 1986a [2005], kapitel 9. Han definierar sedan typologierna i Englund, Tomas,
1997a, s. 140.
118 Englund, Tomas, 1986a [2005], s. 292.
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nomi- och arbetsmarknadsförberedande medborgarfostran, förberedelse för ett aktivt medborgardeltagande, samhällsvetenskapligt
baserad samhällskunskap samt som en problemorienterad undervisning.119 Utifrån ett läroplansperspektiv är det således svårt att se en
samlad karaktär i samhällskunskapsämnet. Även om Englund framhåller att lärare lutar sig ”mot olika typer av undervisning” så vilar
typologiseringen enligt min uppfattning på om inte dikotoma
aspekter så åtminstone spänningsfält. Det är något som understryks
av att Englund liksom Barr m.fl. försvarar en problemorienterad
undervisning gentemot andra typer.120 Till skillnad från Barr m.fl. har
Englund på den nationella arenan saknat efterföljande läroplansforskare som försökt elaborera typologierna. De läroplansgrundade bidragen i samhällskunskapsdidaktik har efter Englund haft en delvis
annan karaktär.
Andra forskare, som Göran Linde, har uppmärksammat en innehållslig bredd i kursplanerna. Han använde uttrycket önskelista för den
bredd och de urvalsproblem han fann i kursplanen i mitten på 1980talet.121 Agneta Bronäs och Staffan Selander noterade också stoffträngsel i kursplanerna vid samma tidsperiod.122 Detsamma gäller
Folke Vernersson och Lars-Ove Dahlgren som beskrev den då gällande kursplanen som ”oklar och svårfångad.”123 Ytterligare variation
på samma tema ger Lars-Erik Bjessmo som i början av 1990-talet talade om mångfald då han beskrev kursplanen. Han liknade kursplanen vid ett oöverskådligt och oavgränsat ämnesfält där stoffträngseln
gjorde det svårt att bestämma ämnets innehållsliga karaktär. 124

Englund, Tomas, 1997a, s.140. Grunden för typologierna hämtar Englund hos de amerikanska
forskarna Barr, R., Barth, J. & Shermis, S., 1977.
120 Englund, Tomas, 1986a [2005], s. 299f.
121 Linde, Göran, Yrket som livsform. En studie av gymnasielärares arbetsförhållanden
SLAMPROJEKTET Forskningsgruppen för läroplansteori och kulturreproduktion Högskolan för
lärarutbildning i Stockholm Institutionen för pedagogik, 1986, s. 242.
122 Bronäs, A. & Selander, S., 2002, s. 76.
123 Dahlgren, Lars Owe & Vernersson, Folke, Fenomenografiska studier inom ämnet samhällskunskap. Ämnesdidaktiska reflektioner och analyser med utgångspunkt i ett fältanknutet samverkansprojekt mellan pedagogik, ämnesteori och ämnesmetodik, Universitetet i Linköping Lärarutbildningen Skapande Vetande Rapport 1987:1, 1987, s. 16.
124 Bjessmo, Lars-Erik, 1990, s. 13ff. Se liknande beskrivningar i Bjessmo, Lars-Erik, Samhällsfrågan
är fri!, Didaktikcentrum HLS Förlag Stockholm 1992; Bjessmo, Lars-Erik, Elevens samhällsbild,
HLS Förlag Lärarhögskolan i Stockholm, 1994, s. 9; Bjessmo, Lars-Erik, Demokrati och samhällsun119
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Bjessmos omdöme var att ”…ämnet har konturer men ingen klar bestämning.”125 Några år senare beskrev han hur ämnet hade utvecklats
på kursplanenivå återigen med liknande ord som ”urvalsproblem” och
”komplexitet”.126 Vidare har Anna Larsson recenserat ämnets kursplaneutveckling från 1962 till 1994 i termer av ett ständigt utvidgat
innehåll och ”en ökad perspektivrikedom i samhällskunskapsämnet.”127
Brist på tydlig inriktning är också ett omdöme som upprepats om
kursplaner efter 1994-års läroplansreform och den förändrade styrningen av skolan. En central tanke bakom reformen var att ge lärare
ett större professionellt ansvar över valet av mål, innehåll och undervisningsmetoder. I den utredning som föregick reformen poängterades att grundläggande frågor om undervisningen måste både ställas
och besvaras av dem som verkar inom skolan och att ”Läroplanerna
ger inga färdiga svar.”128 Utredarna lyfte fram att man i de centralt
formulerade målen lämnat ett ”friutrymme” för lokal uttolkning.129
Just öppenhet och tolkningsbarhet i ämnets styrdokument har varit
ett tema hos samhällskunskapsdidaktiska forskare som verkat efter
reformen 1994. Linde, som studerat 2003-års kursplan för gymnasieskolan, konstaterade att den saknade klara anvisningar ”för någon
särskild uppsättning vetande som skall inhämtas.” 130 Jörgen Johansson m.fl. uppfattade kursplanemålen som många, omfattande och
”ofta tämligen vaga” vilket gjorde att samhällskunskapsämnet kunde
”bli ett ämne som kan vara både allt, och inget.”131 Liknande omdömen har fällts om demokratimålen i kursplanen. Värdegrundsmålen
har beskrivits som ”de mest komplexa och svårtolkade av samtliga
mål i kursplanen”.132 Anders Broman företräder ett liknande förhåll-

dervisning, I: Utbildning & Demokrati-Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, 2, 1997, s. 82,
94.
125 Bjessmo, Lars-Erik, 1990, s. 29.
126 Bjessmo, Lars-Erik, 1997, s. 82.
127 Larsson, Anna, 2011, s. 254.
128 SOU 1992:94, Skola för bildning, Huvudbetänkande av Läroplanskommittén, 1992, s. 11.
129 SOU 1992:94, Skola för bildning, Huvudbetänkande av Läroplanskommittén, 1992, s. 15.
130 Linde Göran, Kunskap och betyg, Studentlitteratur Lund, 2003, s. 58.
131 Johansson, Jörgen m.fl., Gymnasielärares syn på demokrati, kunskap och värderingar och hur
denna påverkar undervisningen i demokrati- och värdegrundsfrågor, Forskningsrapport 2011:1
Högskolan i Halmstad, 2011 s. 103.
132 Johansson, m.fl., 2011, s. 31.
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ningssätt i synen på demokratiska mål. Hans analys av demokratiska
värden i gymnasieskolans styrdokument utmynnade i slutsatsen att
det handlade om värden uttryckta på en hög abstraktionsnivå där det
saknades konkretisering.133 Vi kan observera att de refererade forskarnas omdömen härstammat från tidsperioden innan läroplansreformerna 2011 och de mer detaljerade kursplanerna. En generell målsättning som skrevs fram i den regeringsproposition som föregick reformen 2011 var att tydliggöra och precisera kunskapskraven för att
öka likvärdigheten i bedömning och öka måluppfyllnaden. I propositionen föreslogs slopandet av de strävansmål som då fanns i anslutning till kursplanetexten i varje ämne och att värdegrundsdelen i läroplanen skulle lämnas oförändrad, förslag som senare realiserades.134 Trots en uttalad ambition att tydliggöra kunskapskraven och
formulera ämnesspecifika färdigheter135 tycks den otydliga bilden av
samhällskunskapsämnet dröja sig kvar. Sandahl, som efter reformen
granskat gymnasieskolans ämnesplan i samhällskunskap med tillhörande kommentarmaterial, har konstaterat att det centrala innehållet
”…karakteriseras av stoffträngsel. Det finns inga begrepp som hjälper
lärarna att strukturera innehållet…”.136
En faktor som sannolikt bidragit till att samhällskunskapsämnets karaktär uppfattats som otydlig ur ett läroplansperspektiv är den distinktion mellan kunskap och fostran som gjorts av en del samhällskunskapsdidaktiker. Samma spänningsfält har kommit till uttryck i
den internationella läroplansforskningen i form av vetenskapliga ideal
som ställts mot politiska ideal eller civic learning mot sociocivic learning. Ur ett svenskt perspektiv accentuerades distinktionen i samband med det objektivitetskrav som inrättades i skolan och för samhällskunskapsämnet genom 1946-års skolkommission. I utredningstexten konstaterades att ”Demokratisk undervisning måste […]vila på

Broman, Anders, Att göra en demokrat? Demokratisk socialisation i den svenska gymnasieskolan, Karlstad University Studies 2009:41 Statsvetenskap, 2009, s. 35ff.
134 Regeringens proposition 2008/09:87, Tydligare mål och kunskapskrav-nya läroplaner för skolan.
135 Carlgren, Ingrid, Kunskapskulturer och undervisningspraktiker, Daidalos, Göteborg, 2015.
136 Sandahl, Johan, Samhällskunskap och historia i svensk gymnasieskola: ämnenas roll och relation i
diskurs och ämnesplaner, I: Nordidacitica-Journal of Humanities and Social Science Education
2014:1, 2014, s. 73.
133

63

en objektiv vetenskaplig grundval.”137 Denna ansats i utredningen bidrog till att en tankefigur utvecklades om konkurrens mellan ett samhällsvetenskapligt neutralt ideal och ett progressivt demokratifostransideal eller mellan det som betecknats som kunskap och fostran i
samhällskunskapsämnet.138 Redan Bromsjö uppmärksammade denna
dubbelhet som han möjligtvis var först i Sverige med att formulera i
kunskaps- och fostranstermer:
Ämnet kan uppfattas som huvudsakligen ett kunskapsämne. Det gäller då
framförallt att ge eleverna kunskaper, exempelvis stats- och kommunalkunskap. Å andra sidan kan man skjuta ämnets fostrande möjligheter i
förgrunden. Det blir härvidlag fråga om att söka skapa önskvärda attityder hos eleverna samt att fostra dem till kritiskt tänkande och inlära olika
beteenden, som anses socialt värdefulla.139

I vissa sammanhang har spänningen och konkurrensen fått dikotoma
övertoner. Att relationen mellan kunskap och fostran har uppfattats
som en konkurrensrelation på en läroplansnivå blir tydligt då Tomas
Englund i mitten av 1980-talet kommenterade skolkommissionens
arbete och den efterföljande skolutvecklingen. Han konstaterade att
det från början hade funnits en demokratisträvan i utredningen men
som falnade då skolan anpassades till den ökande ekonomiska tillväxten efter kriget. Hans bedömning av samhällskunskapsämnet var att
”Den demokratiska konception som lyft fram samhällskunskapsämnet som det ämne som skulle bidra till ökad medborgerlig delaktighet

SOU 1948:27, 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska
skolväsendets utveckling, Ecklesiastikdepartementet Stockholm, s. 3.
138 Denna dikotoma föreställning återspeglar en större utbildningspolitisk debattlinje (som gällde
hela skolväsendets inriktning efter kriget) mellan företrädare för skolans normativa demokratifostrande uppgift respektive företrädare för objektivistiska kunskapsideal, se Skolverket, Skolan och
medborgarskapet Kunskapsöversikt, 2011, s. 37. Även om tankefiguren varit stark i samhällskunskapsdidaktik så har själva debatten varit svag i just detta ämne. Den debatt som ägde rum på 1980talet mellan å ena sidan Tomas Englund och Gunilla Svingby (1986c) och å andra sidan Ference Marton i samband med försöken att definiera lärarutbildningens vetenskapliga grund efter 1978 års lärarutbildningsutredning framstår som en allmän debatt. Debatten gällde i vilken mån innehållet
problematiserades i den fackdidaktiska ansats Marton förespråkade för lärarutbildningen. Debatten
kan dock förstås utifrån spänningsfältet mellan normativa demokratifostrande ideal respektive disciplinära neutrala ideal men gällde inte specifikt samhällskunskap även om exempel hämtades från soämnet. Se Marton, Ference, Vad är fackdidaktik?, I: Marton, Ference (red.), Fackdidaktik Volym 1
Principiella överväganden Yrkesförberedande ämnen, Studentlitteratur Lund, 1986.
139 Bromsjö, Birger, 1965, s. 5f.
137

64

underordnades successivt en vetenskapligt teknologiskt föränderlighetskonception…”.140
En rad samhällskunskapsdidaktiska forskare har förhållit sig till tankefiguren om kunskap och fostran och tagit som utgångspunkt att det
finns ett konfliktfyllt spänningsfält mellan dessa, ibland har man
emellertid använt andra begrepp eller ordpar.141 Att tankefiguren varit
inflytelserik omvittnas bland annat av Jörgen Johansson m.fl. som
konstaterat att en stor del av den didaktiska diskussionen i samhällskunskap rört sig mellan ”att lära ut fakta om samhället” och att ”på ett
normativt plan utrusta eleverna med ett demokratiskt sinnelag…”.142
Kunskap och fostran har associerats med olika aspekter vilket ökat
laddningen ytterligare. En aspekt gäller kritiskt tänkande där det funnits olika synsätt på vilken sfär detta egentligen hör hemma i. Exempelvis förknippade Bromsjö i citatet ovan kritiskt tänkande med ett
fostrande uppdrag snarare än med ett vetenskapligt kunskapsupp-

Englund, Tomas, Om samhörighet och konflikt, Statens institut för Läromedelsinformation, Rapporter 1984:1. 1984, s. 15. Det är för övrigt en tolkning som Peter Gustavsson polemiserat mot. Han
poängterar att vetenskap och värden har betonats lika starkt traditionellt sett i styrdokument för
samhällskunskap, Gustavsson, Peter, 2014, s. 274f.
141 Bergling associerar ämnet med ”kunskapsförmedling” men också med utvecklandet av ”gemensamma attityder och värderingar, t ex demokratisk samhällsyn, politiskt ansvar, tolerans och social
rättvisa. Det är detta vi avser med ämnets ’affektiva innehåll’.” Se Bergling, Kurt, Samhällskunskap
och samhällssyn, Utbildningsforskning SÖ rapport 24 Skolöverstyrelsen, LiberLäromedel Stockholm, 1976, s. 55. Dahlgren och Vernersson talar om ämnet i termer av ”attityder och handlingsberedskap” och ”den kognitiva delen av ämnet.” Se Dahlgren, Lars Owe & Vernersson, Folke, 1987, s.
68f. Bjessmo talar om medborgarfostrande och vetenskapliga principer i ämnet, se Bjessmo, LarsErik, 1994, s. 16. Johansson framhåller att det hos vissa finns en ”vetenskaplig ambition” med ämnet,
där innehållet formuleras av de vetenskapliga disciplinerna, medan andra intar en mer ”samhällsmässig utgångspunkt” där syftet är att ”skola eleverna i demokrati och möjligheter att ta tillvara sina
politiska rättigheter i samhället.” Se Johansson, Jörgen, Politikundervisning vid lärarutbildningarna i Sverige-en översiktlig analys av kursplaner i samhällskunskap, Högskolan i Halmstad Sektionen för lärarutbildning Rapport från projektet Politikundervisningens didaktik inom forskningsmiljön
Forskning om utbildning och lärande inom lärarutbildningen, 2009, s. 25. Bronäs och Selander frågar sig om eleverna ska lära sig exempelvis statskunskap, sociologi och nationalekonomi ”Eller är det
istället så att det inte är de mer specifika, avgränsade kunskapsbitarna som är mest väsentligt utan
själva inskolningen i (demokratiskt) medborgarskap ...” Se Bronäs, A. & Selander, S., 2002, s. 75.
Bronäs själv konstaterar också att tonvikten i ämnet ”ibland legat på kunskaper om samhället, ibland
på fostran till specifika attityder och beteenden." Se Bronäs, Agneta, 2003, s. 189. Långström och
Virta talar om ett kognitivt uppdrag och en ”socialisation till medborgarskap”. Se Långström, Sture &
Virta, Arja, Samhällskunskapsdidaktik-Utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande, Studentlitteratur Lund, 2011, s. 18.
142 Johansson, m.fl., 2011, s. 10.
140

65

drag.143 Frågan uppfattas lätt som betydelselös men kan i realiteten
påverka hur man uppfattar disciplinära samhällsvetenskapliga kunskapers roll i skolämnet och i den demokratiska skolningen. Det som
uppfattades som avsaknaden av ett kritiskt förhållningssätt fick exempelvis Englund att lyfta fram riskerna med ensidig disciplinär
samhällsvetenskaplig kunskap i det att individen riskerar att på ett
okritiskt sätt anpassas till samhället och därmed bli politiskt passiv.144
Liknande kritik hade tidigare formulerats av Gunilla Svingby.145 En
avsaknad av ett kritiskt förhållningssätt riskerade också att medföra
att disciplinärt innehåll uppfattades som absoluta sanningar. Det
kunde resultera i en lärarcentrerad okritisk undervisning där läraren,
i rollen som ämnesexpert, begränsade utrymmet för elevernas eget
reflekterande och egna erfarenheter och begränsade möjligheterna att
koppla undervisningen till det omgivande samhället och dess problem.146 I slutändan kunde detta påverka den demokratiska samhällsdeltagande skolningen negativt.147
Som antytts så innehåller den kamp mellan ett kunskaps- och ett fostransuppdrag (som ofta tas som utgångspunkt för läroplansforskare)

Detsamma gäller Bronäs och Selander som lyfter fram kritiskt tänkande som ett kännetecken på
den demokratiska fostransaspekten i ämnet, och underförstått inte på kunskapsaspekten i ämnet, se
Bronäs, A. & Selander, S., 2002, s. 79. Utgångspunkten här tycks vara att det i det vetenskapliga
kunskapsuppdraget saknas kritiskt tänkande medan detta förutsätts finnas i fostransuppdraget. Man
skriver bland annat att ”Medborgarfostran inbegriper möjligheten att utveckla en förmåga till kritiskt
tänkande och möjligheten till ett självständigt ställningstagande […].” Se Bronäs, A. & Selander, S.,
2002, s. 79. Bronäs har också vid ett annat tillfälle uttryckt att en samhällsvetenskapligt inriktad
samhällskunskap ger eleverna små möjligheter till kritiskt och självständigt tänkande, se Bronäs,
Agneta, Demokratins ansikte, Lärarhögskolan i Stockholm Institutionen för undervisningsprocesser,
kommunikation och lärande, 2000, s. 250. Jämför också med Englund som sedan tidigare konstaterat att ”’social science’” saknar en kritisk hållning, se Englund, Tomas, 1984, s. 12. Långström och
Virta tycks ha det motsatta synsättet och associerar kritiskt tänkande med ett vetenskapligt förhållningssätt och beskriver samhällskunskapsämnets kännetecken som en dialektik ”mellan ämnets
normativa och kritiska uppdrag”. Se Långström, Sture & Virta, Arja, 2011, s. 18, 138. Sammanfattningsvis uppfattar jag en viss begreppsförvirring. Möjligtvis borde man i kommunikationen skilja på
ett kritiskt förhållningssätt och ett direkt samhällskritiskt förhållningssätt. Det skulle spegla perspektiven på ett riktigare sätt.
144 Englund, Tomas, 1984, s. 1ff.
145 Svingby, Gunilla, Begrepp och begreppsbildning inom skolans samhällsorientering, Pedagogisk
Forskningsinstitutt Institute for Educational Research Universitetet i Oslo, 1983, s. 7ff. Svingby,
Gunilla, SO i fokus, I: Svingby, Gunilla m.fl., SO i fokus, Almqvist & Wiksell Förlag Borås, 1989.
146 Se bl.a. Svingby, Gunilla, Integration eller ämnesläsning-en fråga om kunskapssyn. I: Kunskap
och begrepp. Centrala motiv i våra läroplaner, Stockholm Liber, Utbildningsförlaget, 1986.
147 Englund, Tomas, 1984, s. 99f.; Bronäs, Agneta, 2000, s. 250.
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också en kamp mellan olika demokratiska synsätt. Englund associerade samhällsvetenskapliga kunskaper som statsvetenskapliga med en
formell funktionalistisk demokratiuppfattning inriktad på val och där
medborgarens roll är begränsad till valdeltagande. Denna står i kontrast till och har enligt Englund trängt undan en deliberativ progressiv
demokratiuppfattning som var en underström i skoldebatten under
efterkrigstiden.148 Till skillnad från en funktionalistisk uppfattning så
kännetecknas den deliberativa av att elevens möjlighet till delagande
och att själv bilda sig politiska åsikter betonas. 149 Dessa skilda demokratiuppfattningar ryms i den distinktion Englund gjort mellan skolans kunskapsuppdrag respektive demokratiuppdrag. 150 Agneta Bronäs, som också använt ordparet kunskap och fostran, har samma
grundläggande synsätt som Englund och menar att man beroende på
tidsepok växlat mellan att betona det ena eller det andra.151 Spänningarna mellan olika demokratiska uppfattningar och ideal ger samhällskunskapsämnet ytterligare en potential att uppfattas som brett, varierande och otydligt.
Ytterligare en faktor som bidragit till forskarnas omdöme om samhällskunskap som ett brett och otydligt ämne rör den disciplinära
uppbyggnaden och denna typ av innehåll. Ett intresse för ämnets disciplinära innehåll märks hos Göran Linde. Med utgångspunkt i Basil
Bernsteins kunskapssociologiska begrepp classification och framing
har Linde beskrivit samhällskunskapsämnet som svagt klassificerat.152
Det innebär bland annat att förankringen i bakomliggande discipliner
är otydlig men också att ämnesinnehållet är otydligt på grund av diffusa gränser mellan disciplinära kunskaper och andra kunskaper.
Linde fann att detta tillsammans med en svag inramning, som till ex-

Skolverket, 2000a, s. 5f.
Englund, Tomas, 2003, s. 51.
150 Skolverket, Deliberativa samtal som värdegrund-historiska perspektiv och aktuella förutsättningar, Tomas, Englund, 2000a, s. 8.
151 Bronäs, A., 2003, s. 189ff. I preciserad mening använder Bronäs uttrycken ”kunskaper om samhället” (som enligt henne betonades under 1950- och 1960-talet) och ”fostran till specifika attityder
och beteenden” (som betonades under 1980- och 1990-talet). 1970-talet tycks ha varit präglat av
både kunskap och fostran.
152 Bernstein, B., On the Classification and Framing of Educational Knowledge, I: Young, Michael
F.D. (Ed.), Knowledge and Control – New Directions for the Sociology of Education, Collier MacMillan London, 1978, s. 47ff.; Linde, Göran, 1986.
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empel frånvaron av nationella prov, gav läraren i samhällskunskap ett
större personligt svängrum att utforma undervisningen efter egna
preferenser.153 Efter Linde har Vernersson konstaterat att det varit
svårt att i lärarutbildningarna integrera de discipliner som utgör
blockämnet samhällskunskap till ”en väl sammanhängande utbildningsdomän”. Enligt Vernersson märktes detta tydligt i arbetet med
1988-års kursplan för gymnasieskolan och med denna som underlag
karakteriserade han att ämnets identitet som ”oklar.”154 Bjessmo har
intresserat sig för samma fråga och beskrivit ämnets disciplinära kunskapsbas som ”mycket vid”155 medan Bronäs och Selander framhållit
att samhällskunskapsämnet på en skolämnesnivå var disciplinärt
”splittrat”. De konstaterade att skolämnet samhällskunskap saknade
en självklar akademisk moderdisciplin och ett självklart sammanhållande begrepp och därför befann sig ”i kris.” Ämnet beskrevs som ett
blockämne som kunde liknas vid ett ”...kalejdoskop av löst sammanfogade delar, ett collage av fragment som likt osammanhängande
skärvor återspeglar olika delar av sinsemellan olika universitetsämnen och kunskapsområden.”156 Det är en problematik som känns igen
från den internationella arenan och som diskuterats i anslutning till
social studies.157 Den disciplinära bredden och avsaknaden av en naturlig moderdisciplin var också temat hos Niklas Eklund och Anna
Larsson. På grundval av bland annat ”offentliga policyskapande dokument” har de undersökt hur ämneslärarutbildningen i samhällskunskap utformats och förändrats under efterkrigstiden.158 Man fann
att samhällskunskap till skillnad från många andra skolämnen inte
har motsvarighet i en disciplin. Eklund och Larsson konstaterade att

Linde, Göran, 1986.
Vernersson, Folke, Hur lärare i samhällskunskap ser på sin egen undervisning, Rapport nr 27,
Skapande Vetande Linköpings universitet Lärarutbildningen, 1994, s. 9.
155 Bjessmo, Lars-Erik, 1992, s. 16.
156 Bronäs, A. & Selander, S., 2002, s. 75.
157 Bland annat Barr, Barth och Shermis konstaterar att ”No one has ever been able to define satisfactorily which academic disciplines should be included in the social studies, or whether these areas
should be considered as separate and distinct subjects or should be integrated.” Se Barr, R., Barth, J.
& Shermis, S., 1977, s. 51.
158 Eklund, Niklas & Larsson, Anna, 2009, s. 70. Jag inordnar dessa policyskapande dokument, som
främst utgörs av offentliga utredningar, under styrdokument. Jag vill också poängtera att till grund
för Eklunds och Larssons resultat ligger även en undersökning av kurserna i samhällskunskap vid
Umeå universitet samt intervjuer med universitetslärare vid Umeå universitet. Deras studie kan
alltså inte kategoriseras som en ren styrdokumentstudie.
153
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ämnet sedan 1946-års skolkommission vilat på en demokratisk politisk målsättning men att frågan om vilka disciplinära kunskaper i ämneslärarutbildningen som ska matcha målsättningen inte fått något
entydigt svar. Detta har resulterat i att kopplingarna mellan disciplinära kunskaper och de kunskaper som förmedlas i skolämnet är ”mer
oklara när det gäller samhällskunskap än ett flertal andra ämnen.” 159
Sture Långström och Anja Virta har senare gjort liknande beskrivningar som tidigare forskare där ämnets disciplinära bakgrund bedömts som ”splittrad” och där relationen mellan disciplinerna och
skolämnet betecknats som ”komplicerad”. Man konstaterade, som i
föregående fall, att samhällskunskap saknade förankring i en naturlig
disciplin.160 Samma avsaknad har även uppmärksammats av Johansson som kartlagt kursplanerna i samhällskunskap vid en rad lärarutbildningsorter i Sverige. En av slutsatserna var att samhällskunskap,
ur en akademisk vetenskaplig synvinkel, varierade mycket vilket man
menade var signifikativt för ”ett ämne utan kärna och djup”. Johansson framhöll att det sannolikt var få andra lärarutbildningsämnen
”som håller sig med ett så pass oklart och varierande innehåll.”161
Sammanfattande slutsatser samhällskunskap ur läroplansperspektiv
De forskare som beskrivit samhällskunskap med utgångspunkt från
läroplaner och styrdokument vittnar om ett innehållsligt brett ämne.
Man gör detta med hjälp av uttryck som önskelista, stoffträngsel och
komplexitet. Bredden illustreras bäst av Tomas Englunds typologier
där perspektiven sträcker sig från ekonomiska kunskaper, kunskaper
för arbetsmarknaden, vetenskapliga kunskaper till ett aktivt deltagande i samhället. Forskarna uttrycker sig emellertid också i mer kritiska termer då ämnets bredd förs på tal. I synnerhet gäller detta
samhällskunskapsämnets disciplinära karaktär som beskrivs med uttryck som osammanhängande skärvor, oklar, splittrad och komplicerad. Sammanfattningsvis tycks man finna ämnet som otydligt,
splittrat och i avsaknad av en kärna eller organiserande och strukture-

Eklund, N. & Larsson, A., Samhällskunskapen och disciplinfrågan – om utbildning av lärare i
samhällskunskap, I: Bergström, Y. & Englund, T. (red.), Utbildning & Demokrati, Vol. 18 Nr 1, 2009,
s. 69-91. 2009, s.70. För liknande omdömen se Larsson Anna, 2011, s. 254.
160 Långström, Sture & Virta, Arja, 2011, s. 19 f.
161 Johansson, Jörgen, 2009, s. 25.
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rande princip. Detta ska enligt vissa kommentatorer lett in samhällskunskap i en identitetskris.
I likhet med internationella ämnesbeskrivningar som gjorts av medborgarutbildande ämnen som social studies från ett läroplansperspektiv så kännetecknas även svenska ämnesbeskrivningar av spänningsfält och dikotoma tankefigurer. Dessa är som tydligast i de didaktiska
typologierna som delar dikotomisk karaktär med de ämneskategorier
från Barr m.fl. som typologierna vilar på. I likhet med läroplansgrundade ämneskategorier internationellt frammanar Englunds typologier
en bild av att mål och perspektiv är ställda mot varandra. Här finns en
tudelning mellan lärare och elev, valdemokratiska mål och deltagardemokratiska och deliberativa, faktakunskaper och färdighetskunskaper, okontroversiellt innehåll och kontroversiellt, historiskt innehåll och aktuellt, disciplinär undervisning och interdisciplinär problembaserad undervisning och mellan nationellt och internationellt.
Hos övriga svenska forskare har dikotomiseringen kommit till uttryck
som en tudelning i de mer övergripande termerna kunskap och fostran. Den första aspekten i varje tudelat ordpar ovan har då förknippats med ett kunskapsuppdrag medan den andra aspekten i varje
ordpar har förknippats med ett demokratifostransuppdrag.

3.2.2. Samhällskunskap som lärarnas ämne – ett tydligt ämne
Med tanke på att samhällskunskap, utifrån ett läroplansperspektiv,
tidigt började beskrivas i problematiska termer som brett, otydligt och
identitetslöst så har förvånansvärt få forskare intresserat sig för hur
undervisande lärare uppfattar ämnet. Den historiskt sett svagt utbyggda lärarforskningen blir ännu mer anmärkningsvärd då man
dessutom lanserat ämnet som ett demokratiutbildande flaggskepp.
Den svenska samhällskunskapsdidaktiska forskningen har haft
tyngdpunkten vid andra frågor som exempelvis elevforskning. Att
elevforskningen vid tiden för inledningen av avhandlingsprojektet var
mer representerad än lärarforskningen speglar ett historiskt mönster
som gällt inriktningen på pedagogisk forskning i stort. Karl-Georg
Ahlström och Erik Wallin noterade, efter en längre period av elevfokuserad pedagogisk forskning, ett framväxande intresse för lärarforskning och didaktik runt millenniumskiftet. Ahlström och Wallin
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konstaterade att pedagogisk forskning fram tills dess ”…främst intresserat sig för den eller dem som utsatts för påverkansförsök och för
processerna vid undervisning.”162 Ett annat större fält är sammantaget läroplans- och läromedelsforskningen.163 Det är tydligt att Sverige

Se Ahlström, Karl-George & Wallin, Erik, Reflektioner över didaktikbegreppet i Sverige, I:
Säfström, Carl Anders & Svedner, Per Olov, Didaktik-perspektiv och problem, Studentlitteratur
Lund, 2000, s. 40. Nedan följer några exempel på forskning som rör elevers lärande och lärprocesser. Dahlgren, Lars Owe & Vernersson, Folke, 1987; Bjessmo, Lars-Erik, 1994; Severin, Roland, Dom
vet vad dom talar om. En intervjustudie om elevers uppfattningar av begreppen makt och samhällsförändringar, Acta Universitatis Gothenburgensis Göteborg Studies in Educational Sciences
182; Liljestrand, Johan, Klassrummet som diskussionsarena, Örebro Studies in Education 6 Örebro
Universitet 2002; Larsson, Kent, Samtal, klassrumsklimat och elevers delaktighet-överväganden
kring en deliberativ didaktik, Örebro Studies in Education 21, 2007; Almgren, Ellen, Att fostra demokrater. Om skolan i demokratin och demokratin i skolan, Uppsala universitet Statsvetenskapliga
institutionen, 2006; Eriksson, Cecilia, ”Det borde vara att folket bestämmer”. En studie av ungdomars föreställningar om demokrati, Örebro Studies in Political Science 16 Örebro universitet 2006;
Ekman, Tiina, Demokratisk kompetens Om gymnasiet som demokratiskola, Statsvetenskapliga
institutionen vid Göteborgs universitet, 2007; Broman, Anders, 2009; delstudie två och fyra i Johan
Sandahls sammanläggningsavhandling, se Sandahl, Johan, Medborgarbildning i gymnasietÄmneskunnande och medborgarbildning i gymnasieskolans samhälls- och historieundervisning,
Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (CeHum) Stockholms universitet 2015; Andersson,
Klas, Deliberativ undervisning-en empirisk studie, Göteborgs universitet Statsvetenskapliga institutionen 2012; Larsson, Kristoffer, Kritiskt tänkande i grundskolans samhällskunskap. En fenomenografisk studie om manifesterat kritiskt tänkande i samhällskunskap hos elever i årskurs 9, Göteborgs universitet Gothenburg Studies in Educational Sciences 346 Acta Universitatis Gothoburgensis, 2013; Tväråna, Malin, Rikare resonemang om rättvisa-Vad kan kvalificera deltagande i samhällskunskapspraktiken?, Licentiatuppsats Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms
universitet 2014; Reichenberg, Monica, Gymnasieelever samtalar kring facktexter: en studie av
textsamtal med goda och svaga läsare, Acta Universitatis Gothoburgensis Göteborg Studies in
Educational Science, 232, 2005; Öhman Gullberg, Lisa, Movere Att sätta kunskap i rörelse-en analys av ett ämnesintegrerat arbete i bild och samhällskunskap, Malmö Högskola 2006; Wesslén,
Karin, Att skriva, tala och tänka samhällskunskap. En studie av gymnasisters lärandeprocess,
Forskarskolan i läs- och skrivutveckling Licentiatavhandling Stockholms universitet Institutionen för
nordiska språk 62, 2011. Studier som är inriktade på elevers lärande i interaktion med läraren i klassrumsundervisning är ovanliga. Tvärånas studie är ett sällsynt exempel.
163 Vad gäller läroplansforskning och läroplansstudier med relevans för samhällskunskap se t.ex.
Englund, Tomas, 1986a[2005], 1986b, 1997a; Linde, Göran, 2003; Johansson, Jörgen, 2009; Larsson, Anna, 2011; Gustavsson, Peter, 2014. Vad gäller läromedelsstudier med relevans för samhällskunskap se t.ex. Anderberg, Tomas, Några aspekter på behandlingen av demokratifrågor i läromedel, Skolöverstyrelsens läromedelsnämnd Stockholm 1981; Englund, Tomas, 1984; Edholm, Edmund, Arbetslivet i läromedel-En studie av hur arbetslivet skildras i läroböcker i samhällskunskap,
Arbetsrapport från Pedagogiska institutionen Umeå universitet nr 33, 1986; Wingborg, Mats, Vilken
demokrati?, Borås 1987; Gruvberger, Nils, Severin, Roland & Svingby, Gunilla, Vad ska jag välja?
Läromedlen i SO för mellanstadiet granskade, April 1992 Högskolan i Jönköping Centrum för barnoch ungdomsforskning Publ. Nr 38, 1992; Selander, Staffan m.fl., Bilden av arbetsliv och näringsliv i
skolans läroböcker, 1992; Westlin, Anders, Teknik och politiskt handlande-Rationalitet och kritik i
den samhällsorienterande undervisningen, Acta Universitatis Upsaliensis Uppsala universitet 2000;
Bronäs, Agneta, 2000; Holmén, Janne, Den politiska läroboken. Bilden av USA och Sovjetunionen i
norska, svenska och finländska läroböcker under Kalla kriget, Acta Universitatis Upsaliensis Studia
Historica Upsaliensis 221 Historiska institutionen vid Uppsala universitet, 2006; Johnsson Harrie,
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varit del i en internationell trend där det länge fanns ett ointresse för
lärare. På den internationella arenan dröjde det exempelvis till 1986
innan den forskningsgenre som kom att kallas teacher thinking definierades. För svensk del är det symptomatiskt att det tog tjugofem år
från Birger Bromsjös studie 1965 av samhällskunskapslärare till LarsErik Bjessmo som studerade samhällskunskapslärare först 1990 igen.
Perioden mellan Bromsjös och Bjessmos studie var, enligt Ingrid
Carlgren, fokuserad på central styrning och karakteriserades av avprofessionalisering av lärarna, vilket satte avtryck i pedagogisk forskning som inriktades mot just styrningsfrågor och administrativa frågor.164 Under perioden genomfördes en rad skolreformer som krävde
instrumentell styrning från statsmakternas sida och som därför
gjorde lärarnas tolknings- och handlingsutrymme begränsat.165 Efter
hand riktades kritik mot att koncentrationen på skolans samhälleliga
roll skapade ett ointresse för de som verkade i skolan.166 Enligt AnnSofie Wedin märks från början av 1990-talet ett ökande intresse av att
beskriva hur lärare bildar och utnyttjar kunskap som professionella
subjekt.167
Intresset för lärarforskning växer fram under 1980- och 1990-talet
både nationellt och internationellt. Till skillnad från den internationella teacher thinking-forskningen i social studies finns det emellertid
ingen svensk samhällskunskapslärarforskning som växt fram med den
uttryckliga intentionen att komplettera läroplansgrundade ämnesbeskrivningar med mer praxisgrundade beskrivningar. Nationellt finns
det också få exempel på studier som gjorts med en intention att beskriva en helhetsföreställning av ämnet hos läraren. Trots detta finns ett

Anna, Staten och läromedlen-En studie av den svenska stagliga förhandsgranskningen av läromedel 1938-1991, Linköpings universitet Institutionen för beteendevetenskap och lärande Linköping
2009; Nordmark, Jonas, Med framtida demokrati som adressat. Föreställningar om framtid i
svenska samhällskunskapsböcker 1992-2010, Mälardalen University Doctoral Dissertation 174 Mälardalen University Sweden, 2015.
164 Carlgren, Ingrid & Marton, Ference, Lärare av i morgon, Pedagogiska magasinets skriftserie
nummer ett, Lärarförbundets förlag, 2001, s. 106ff.
165 Persson, Sofia, Lärarkåren som agent på skolarenan, I: Pierre, Jon (red.), Skolan som politisk
organisation, Gleerups Malmö, 2011, s. 88f.
166 Lindblad, Sverker, På spaning efter subjekten i skolsystemet. Utkast till en översikt, Nordisk Pedagogik, 9 (2), 60-86, 1989, s. 64.
167 Wedin, Ann-Sofie, Lärares arbete och kunskapsbildning-Utmaningar och inviter i den vardagliga praktiken, Linköping Studies in Pedagogic Practices 2 Linköpings universitet, 2007, s. 12ff.
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antal lärarstudier. Dessa ger en bild av ett samhällskunskapsämne
som på flera punkter skiljer sig från bilden av ett brett, splittrat och
otydligt ämne och som givits från ett läroplansperspektiv. Lärarstudierna kan grovt delas upp i två genrer: En större genre där lärares
föreställningar om ämnet studerats och en mindre där man med prov
och bedömningsmaterial som underlag studerat lärares innehållprioriteringar. Då samhällskunskapsämnet från ett lärarperspektiv presenteras i det här avsnittet så bygger framställningen på hur målsättningar och innehåll kommit till uttryck i tidigare lärarstudier. Enbart
studier med lärares syn på mål och innehåll med hela undervisningen
ingår.168 I avsnittet används termerna innehåll respektive innehållsbegrepp. Innehåll syftar på ett större innehållsområde (som motsvarar kunskapsområde). Innehållsbegrepp syftar på begrepp och teman
inom ramen för detta större innehållsområde. Termen innehåll är
alltså mer generell än innehållsbegrepp. Detta illustreras exempelvis i
innehållet statsskick med de tillhörande innehållsbegreppen riksdag
och regering. I texten refereras innehållet med direktcitat medan innehållsbegrepp är kursiverade. Anledningen till dessa markeringar,
och att textens karaktär nu blir mer detaljerad, är att texten avslutas
med en sammanställning och analys av den tidigare svenska lärarforskningen och att undersökningen vilar på utgångspunkter från
denna forskning.
I en av de första svenska lärarstudierna från 1965 fann Bromsjö att
det mellan samhällskunskapslärare i olika skolformer förekom skillnader i prioritering av mål och innehåll, vilket signalerar viss splittring.169 Att det existerar skillnader i prioritering mellan olika skolformer ska inte negligeras, det kan till och med uppfattas som en viktig
poäng i studien.170 Trots detta är det möjligt att med Bromsjös kvanti-

Det är ett skäl till att exempelvis inte Ann Bernmarks Ottossons studie från 2005, Demokratins
stöttepelare. En studie av lärarstuderandes demokratiuppfattningar, inte ingår. Studien rör en
aspekt av lärares målsättningar. Det är också skälet till att Sandahl, Johan, Att ta sig an världen.
Lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet, Studier i de samhällsvetenskapliga
ämnenas didaktik nr 13 Karlstad University Studies 2011:32 samt Johanssons m.fl., 2011, inte ingår.
169 Bromsjö, Birger, 1965, s. 250. De skolformer som motsvarar den grundläggande skolan i Bromsjös
studie är: Folkskolan, den allmänna realskolan, den praktiska realskolan, den kommunala flickskolan
och försöksverksamheten med nioårig enhetsskola.
170 Angående målsättningar konstaterade Bromsjö exempelvis att lärarna i folk- och enhetsskola
betonade ”uppfostringsaspekterna” i betydelsen att utveckla egenskaper som samarbetsvilja och
168
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tativa sammanställning som underlag utläsa prioriteringsmönster på
en aggregerad nivå gällande lärarnas målsättningar. Totalt sett prioriterades ”orientering om medborgerliga uppgifter, sociala problem och
samhälleliga institutioner”, att eleverna ”skall bibringas kunskaper
om hur samhällsmaskineriet fungerar” samt att ”utveckla vissa egenskaper såsom samarbetsvilja, ansvarskänsla och respekt för lagar”
högst av lärarna.171 Även på innehållssidan går det att utläsa en aggregerad hierarki över prioriteringar. ”Lag och rätt”, ”Staten” samt ”Rösträtt och val” tillhör tre av de mest prioriterade momenten.172
I slutet av 1990-talet fann Folke Vernersson också att lärare uppfattade ämnet på olika sätt. Till skillnad från Bromsjö studerade han
emellertid lärare i en skolform som vid tiden varit sammanhållen nästan 45 år. Även Vernersson gjorde en enkätstudie men med öppna
svarsalternativ. Han uppmärksammade en ”varierande innehållslig
identitet” och en brist på samsyn hos lärarna om centrala begrepp.173
En faktor är att undersökningsgruppen var disparat och utgjordes av
so- lärare med sinsemellan varierande utbildningar för att arbeta
inom låg-, mellan- och högstadium samt som tidigare- och senarelärare. Skillnaderna i lärarnas innehållsprioritering är i viss utsträckning bundna till de årskurser de undervisade i, men i likhet med
Bromsjös studie går det att utläsa en aggregerad hierarki över prioriteringarna. Totalt sett prioriterades innehållet ”Sveriges politiska liv”
med innehållsbegrepp som kommunen, Riksdag och regering, val
och politiska partier, innehållet ”Lag och rätt” med innehållsbegrepp
som moral samt innehållet ”Internationella frågor” med begrepp som
exempelvis U-länderna, FN, Internat. org:er (sic!) och relationer
samt EU-frågor. Hos gruppen lärare i högre årskurser prioriterades

ansvarskänsla medan lärarna i realskolan prioriterade ”kunskapsmeddelandet” i betydelsen att bibringas kunskaper om samhällets organisation och hur samhällsmaskineriet fungerar, se Bromsjö
Birger, 1965, s.250. Agneta Bronäs har senare funnit liknande resultat men då i läromedel. Hon konstaterade att kunskapsförmedlingen var starkare i mer teoretiska skolformer medan fostran dominerade i yrkesinriktade skolformer och i skolformer för yngre barn, se Bronäs, Agneta, 2003, s. 192.
171 Bromsjö, Birger, 1965, s. 73ff.
172 Bromsjö, Birger, 1965, s. 121, 251f. Vid sidan av den aggregerade nivån finns det tydliga skillnader
i innehållsprioriteringar mellan lärarna i olika skolformer, i synnerhet mellan folkskolans och realskolans lärare.
173 Vernersson, Folke, Undervisa om samhället Didaktiska modeller och läraruppfattningar, Studentlitteratur Lund, 1999, s. 210.
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dessutom innehållet ”Vår ekonomi.” Detta innehåll bestod i sin tur av
”Samhällsekonomi och ekonomiska system”, och ”Ekonomins grunder” som bedöms som nationalekonomiskt innehåll samt ”Privatekonomi.” Även när det gäller målsättningar går det att på en aggregerad
nivå utläsa mönster i Vernerssons studie. Det totalt sett högst prioriterade målet bland lärarna var demokratisk normbildning som innebar en ”kritisk inställning till olika samhällsfenomen” och att tillägna
sig ”demokratiska normer, som förmågan att lyssna till och visa
varandra hänsyn, liksom behovet av solidaritet och nödvändigheten
av att veta sina rättigheter och skyldigheter ”. Det näst mest prioriterade målet var handling som var att ”kunna orientera sig om samhället, med sikte på att klara av vardagliga situationer ”. I detta mål
ingick också att samhällskunskapsämnet uppfattades som ett redskap
för ”politiskt agerande med sikte på samhällsförändringar.” Den
tredje målsättningen var förståelse och syftade på ”kunskap om samhällets uppbyggnad och organisation samt insikter i hur samhället
faktiskt fungerar. Hit hör även […] (orsaks-) samband.” Socialisation
var en fjärde målsättning, och innebar att eleverna ”skall bli trygga
och säkra samhällsmedborgare, så att de kan vara med om att bygga
upp ett bra samhälle för andra.” De sistnämnda målsättningarna prioriterades emellertid av betydligt färre lärare totalt sett.174
Senare kvalitativa intervjustudier, med mindre grupper av gymnasielärare, har bekräftat Bromsjös och Vernerssons resultat. Ann Bernmark Ottosson fann i en studie från 2009 att en grupp erfarna gymnasielärare prioriterade innehållet ”politik”, ”ekonomi”, ”internationella relationer” och ”omvärldskunskap”.175 I relation till Bromsjö och
Vernersson var Bernmark Ottossons beskrivning av lärarnas målsättningar mer komplex. Bernmark Ottosson använde inte differentierade
kategorier utan beskrev istället en sammanfattande och för lärarna
gemensam målsättning. De fyra lärarna ansåg att eleverna skulle
…kunna se sammanhang och reflektera. Det övergripande målet är att
eleverna skall bli aktiva samhällsmedborgare, att de skall få kunskaper

Vernersson, Folke, 1999, s. 116ff.
Bernmark Ottosson, Ann, Samhällskunskapslärare, I: Schüllerqvist, Bengt & Osbeck, Christina
(red.), Ämnesdidaktiska insikter och strategier, Studier i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik nr 1, 2009, s. 75.
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som ger dem möjlighet att kunna påverka sin omgivning. […] Dvs eleverna skall utifrån fakta få förståelse för något och därefter kunna handla – i
syfte att påverka.176

Noterbart är att demokrati inte förekom som begrepp i målbeskrivningen. Med hjälp av begrepp inlånade från brittisk historiedidaktisk
forskning drog Bernmark Ottosson slutsatsen att lärarna strävade efter att uppfylla så kallade inre mål som speglade disciplinära kunskaper, som exempelvis att tänka kausalt. Dessa är en förutsättning
för att kunna uppfatta sammanhang. Den här typen av inre mål måste
vara uppfyllda för att det i sin tur ska vara möjligt att uppnå yttre mål
som utgörs av medborgerliga mål, som att påverka samhället. Med
utgångspunkt i de två målsättningstyperna konstaterade hon att det
inte förelåg någon spänning mellan kunskap och fostran i lärarnas
föreställningsvärld, de två uppdragen kompletterade och överskred
snarare varandra. Med utgångspunkt i brittisk historiedidaktisk teori
konstaterade hon också att det inte fanns någon motsättning mellan
fakta och färdigheter i lärarnas utsagor. Lärarna uppfattade fakta som
en nödvändig beståndsdel i och för färdigheter. Fakta förekom aldrig
som ett självändamål. Den teoretiska grund Bernmark Ottosson utgår
ifrån är ett tema som återkommer längre fram i arbetet. Ansatsen i
studien (att beskriva en slags helhetsmässig föreställning om ämnet
hos lärarna som här kallas ämnesdidaktisk strategi) är för övrigt sällsynt, även om syntetiseringen av lärarnas syn på mål, innehåll och
metoder är svagt framskriven hos Bernmark Ottosson och inte utmynnat i rubricerande begrepp.
Även Anna Karlefjärds intervjustudie av gymnasielärare på studieoch yrkesförberedande program pekar i samma riktning som övriga
nämnda studier vad gäller innehållet: Innehållet ”Statskunskap” var
högst prioriterat med innehållsbegrepp som Sveriges statsskick, demokrati, diktatur, makt, ideologier, partier samt kommunpolitik.
Högt prioriterat var också innehållet ”Ekonomi” och som rörde både
”hushållsekonomi” och ”samhällsekonomi eller nationalekonomi”.
Det sistnämnda var mest prioriterat av de två. Därefter fanns ”Internationella relationer” med innehållsbegrepp som EU, FN och andra
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Bernmark Ottosson, Ann, 2009, s. 74.
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länders statsskick. Som i Bernmark Ottossons studie var lärarnas
målsättningar komplext framskrivna. Inte heller Karlefjärd har använt differentierade kategorier utan istället en sammanfattande och
för lärarna gemensam målsättning. Resultatet liknade också i hög utsträckning Bernmark Ottossons. Karlefjärd lyfte fram de två ledorden
helhet och verktyg då målen sammanfattades. Ordet helhet är relaterat till att:
Samhällskunskapskursen syftar till att fånga en form av helhetsbild av
samhället, där förståelsen för att ”allt hänger ihop” är centralt. Det andra
ordet syftar på att få eleverna att utveckla verktyg för att klara sig i samhället, det kan till exempel handla om källkritik, analysförmåga, problemdefinition och lösningsförmåga. Det ena syftet anses inte utesluta det
andra och alla lärare i studien ger uttryck för båda, även om de lägger mer
eller mindre fokus på någon av dem.177

Med konstaterandet att det ena syftet inte utesluter det andra så påvisar Karlefjärd, i likhet med Bernmark Ottosson, en viss överlappande
komplexitet i lärarnas förhållningssätt till målen. Torbjörn Lindmarks
studie av gymnasielärare, där en av delstudierna byggde på en enkät,
går i samma innehållsriktning som övriga studier. Resultatet visade
att lärarna prioriterade det Lindmark kallade för ”frågeområden” och
som var relaterade till innehållen ”statsvetenskap” respektive ”ekonomi”. 178 Innehållsbegreppen i statsvetenskap utgjordes exempelvis
av demokratiska värderingar, politik, internationella frågor, röstning och grundlagsfrågor.179 Lindmark fann att målet med högst prioritet var ”att kunna delta i samhället” och sedan i fallande skala; ”att
känna till hur samhället fungerar”, ”att fostras till en god samhällsmedborgare”, ”att kunna analysera samhällsfrågor” och slutligen den
femte målsättningen som var ”att bli allmänbildad”. Lindmark hade
svårt att förhålla sig till det allmänbildande målet och att greppa en

Karlefjärd, Anna, Att rymmas inom sitt friutrymme Om samhällskunskapslärarens tolkning,
anpassning och undervisning, Studier i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik nr 9 Karlstad
University Studies 2011:12, s. 56.
178 Lindmark, Torbjörn, Samhällskunskapslärares ämneskonceptioner, Pedagogiska institutionen
Umeå universitet, 2013, s. 62.
179 Lindmark, Torbjörn, 2013, s. 64.
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mer konkret innebörd.180 Lindmark delar en sällsynt ansats med
Bernmark Ottosson; att beskriva sammanhängande föreställningar
om ämnet hos lärare. Till skillnad från hennes studie är dock Lindmarks mer systematisk. Han syntetiserar lärarnas föreställningar om
mål och innehåll och benämner dem som ämneskonceptioner, och
finner att fyra typer av ämneskonceptioner förekommer bland lärarna. Jag återkommer till dessa i samband med de sammanfattande
slutsatserna som avslutar kapitlet.
Den tydliga bilden av prioriterat innehåll stärks ytterligare av Peter
Walls enkätstudie av högstadielärare. Enligt Wall ägnade lärarna mest
tid åt innehållet ”Ekonomi” i betydelsen ”Privatekonomi” och ”nationalekonomi” följt av ”Svensk politik på nationell nivå” med vid det
här laget välkända innehållsbegrepp som Riksdag, regering, partier,
ideologier och val. Det tredje mest prioriterade kunskapsområdet var
”Juridik” med begrepp som brott, rättsväsende och normer.181 Lärarnas målsättningar framgick dock inte i studien. Martin Kristiansson
kom fram till liknande resultat i en studie av samhällskunskap på
mellanstadiet. Det dominerande innehållet utgjordes visserligen av ett
demokratiinnehåll som emellertid är synonymt med statsskick och
ekonomi. Ekonomi verkar ha förekommit i en nationalekonomisk respektive privatekonomisk mening.182
Annika Karlssons intervjustudie av gymnasielärare på yrkes- och studieförberedande program understryker ytterligare det som allt tydligare framträder som en i synnerhet statsvetenskaplig och ekonomisk
innehållsprioritering. Studien rör bedömning och det innehåll som
kom till uttryck då lärarna förhöll sig till bedömning. Karlsson fann

Lindmark, Torbjörn, 2013, s. 50ff. Min egen bedömning av de exemplifierande lärarsvaren Lindmark lämnat är att de är svåra att kategorisera på ett entydigt sätt. Till skillnad från Lindmark uppfattar jag emellertid inte allmänbildning som en egen målkategori. Allmänbildning kan uppfattas
ingå i alla andra målkategorier och kan ses som en nödvändig ingrediens för att uppnå alla typer av
mål.
181 Wall, Peter, EU-undervisning. En jämförelse av undervisning om politik på nationell och europeisk nivå, Studier i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik nr 11 Karlstad University Studies
2011:14, s. 52, 160.
182 Kristiansson, Martin, Samhällskunskapsämnet och dess ämnesmarkörer på svenskt mellanstadium-ett osynligt eget ämne som bistår andra ämnen, I: Nordidactica-Journal of Humanities and
Social Science Education 2014:1, s. 219ff.
180
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att lärarna i störst utsträckning examinerade eleverna på innehållet
”så styrs Sverige” med innehållsbegrepp som känns igen från tidigare
studier.183 Även innehållet ”samhällsekonomi” var frekvent förekommande som examinerat innehåll och prioriterade begrepp som skattepolitik, prisbildning, konjunkturer och ekonomiska system tyder på
en renodlad nationalekonomisk inriktning. Även innehållet ”demokrati” med välbekanta begrepp som partier och val samt innehållet
”ideologier” med begrepp som ideologier och partipolitik förekommer frekvent. Vid sidan av hållbar utveckling är sedan ”internationella relationer” ett välrepresenterat innehåll och med välbekanta innehållsbegrepp som till exempel FN.184 I summeringen av studien
lyfte Karlsson fram att lärarna uttryckte ”en sammanhållen berättelse
avseende huvuddelen av kursinnehållet…” och antydde därmed att
det i lärarnas prioriteringar fanns ”ett embryo till en slags ämneskanon för A-kursen.”185 Inte heller i denna studie framgick lärarnas målsättningar.
Slutligen går Christina Odenstads studie av innehållet, speglat genom
prov på studie- och yrkesförberedande program, i samma riktning.
Hon visade att det fanns en tydlig prioritering från lärarnas sida av
innehåll och centrala begrepp av statsvetenskaplig och ekonomisk karaktär. Innehållet ”Sveriges statsskick på nationell nivå” och ”Nationalekonomi” var högprioriterade i de prov som granskades. 186 Odenstad förklarade utfallet med förekomsten av stark ämnestradition.
Studien behandlade inte lärarnas målsättningar. Dessa bedöms dock
framträda på ett indirekt sätt genom de tre ”ämnesdidaktiska profiler”
som Odenstad fann uttryck av. Målet som är relaterat till samhällskunskap som orienteringsämne bestod av ”att orientera eleverna och

Exempel på prioriterade innehållsbegrepp är: statsskick, riksdag och regering, se Karlsson, Annika, Samhällsguide, individualist och moderator Samhällskunskapslärares professionella förhållningssätt i betygsättningsrelaterat arbete, Studier i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik nr
10 Karlstad University Studies 2011:13, s. 70.
184 Övriga innehållsbegrepp är: omvärldsekonomi, världshandel, rättvisemärkning, befolkningssituationen i världen, migration och kulturmöten, se Karlsson, Annika, 2011, s. 69f.
185 Karlsson, Annika, 2011, s. 139.
186 Förutom statsskick innehåller området även demokrati, ideologier och partier, se Odenstad,
Christina, Prov och bedömning i samhällskunskap. En analys av gymnasielärares skriftliga prov,
Studier i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik nr 4 Karlstad University Studies 2010:41, s.
129.
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informera dem om hur samhället är organiserat”. I proven kom detta
till uttryck som faktafrågor om institutioner och begrepp. Målet som
kan relateras till analysämne bestod av att ”eleverna ska kunna se
orsaker och konsekvenser, kunna anlysera, jämföra och se för- och
nackdelar.” Den tredje målsättningen kan relateras till profilen diskussionsämne och bestod av att eleverna ”förväntas i hög grad själva
ta ställning och kunna motivera sina ståndpunkter. De uppmanas att
resonera och argumentera.”187 Odenstad fann för övrigt skillnader i
ämnesdidaktisk profil mellan de prov som användes på studie- respektive yrkesförberedande program.
Samhällskunskap som lärarnas ämne - sammanfattning och analys
I det föregående avsnittet har det sannolikt framskymtat för läsaren
att bilden av samhällskunskapsämnet från ett lärarperspektiv är en
delvis annan bild än den från ett läroplansperspektiv. För att göra ansatsen i studien tydlig behöver dock bilden göras mer överblickbar
genom några ytterligare ordnande steg. Dessa steg är också nödvändiga för att i samband med forskningsfrågornas besvarande kunna
kartlägga innehållet i lärarnas undervisning, beskriva hur lärarna förstår ämnet samt beskriva vilken funktion nyheter fyller i undervisningen och i relation till deras förståelse. I avsnittet följer därför en
sammanställning och analys av först det prioriterade innehållet med
tillhörande innehållsbegrepp och sedan de prioriterade målsättningar
som kommit till uttryck i den svenska lärarforskningen. Läsaren bör
vara uppmärksam på att begrepp som är nödvändiga för den fortsatta
framställningen introduceras i avsnittet. Textens karaktär av tidigare
forskning övergår därför i en mer analytisk karaktär.
Innehåll
På grund av skiftande abstraktionsgrad i lärares intervjuutsagor och i
enkätsvar så har vissa forskare beskrivit innehållet i abstrakta sammanfattande termer och andra i konkreta och mer specialiserade termer. Sannolikt har bilden av innehållet, och i synnerhet det återkommande innehållet, redan framgått för läsaren men det behöver kategoriseras. De begrepp forskarna använt om innehållet och som refere-
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rades i genomgången har grupperats i sex kategorier. Grupperingen
baseras både på abstrakta sammanfattande begrepp och på mer konkreta innehållsbegrepp.
I samtliga studier förekommer innehåll som kategoriserats som Statsskick. Innehållet rör fenomen som kan relateras till politik och det
politiska systemet på nationell nivå. Exempel på innehållsbegrepp
som förekommer är statsskick, riksdag och val. I flera studier förekommer också innehåll som kategoriserats som Internationell politik.
Exempel på innehållsbegrepp som förekommer är FN, u-länder,
andra länders statsskick och konflikter i världen. 188 I studier förekommer också innehåll som kategoriserats som Nationalekonomi
med innehållsbegrepp som BNP, inflation, penningspolitik och ekonomiska system. Vidare har det förekommit innehåll som kategoriserats som Privatekonomi. Innehållet rör ekonomiska fenomen på en
vardaglig nivå och här förekommer innehållsbegrepp som hemförsäkring och privatbudget. Därutöver har det funnits innehåll som kategoriserats som Lag och rätt. Innehållet rör det svenska rättsväsendet
och kriminalvård och innehållsbegrepp som knyts hit är lagar, brott,
etik och moral. Slutligen har innehåll kategoriserats som EU. Innehållet rör politiska EU-institutioner och politik som kan associeras med
EU. Innehållsbegrepp med bäring på EU är Maastrichtfördraget, de
fyra friheterna och EMU.189 Orsaken till att EU bedömts ha status som
just ett prioriterat innehåll är att EU i några studier ingår i det prioriterade kunskapsområdet internationell politik. Orsaken är alltså inte
att EU förekommer som ett eget prioriterat innehåll i ett flertal studier. Sammanställningen nedan av prioriterat innehåll bygger på de
begrepp från tidigare studier som legat till grund för kategoriseringen.

Begreppet internationell politik har valts före begreppet internationella relationer som förekommer i några studier. Motivet är begreppet politik på ett tydligare sätt signalerar att makt och inflytande står i centrum. Kärnan i internationell politik utgörs av studier av politisk makt hos stater och
andra aktörer som företag och internationella organisationer, se Nationalencyklopedin (nätupplaga)
sökord internationell politik, 2012-12-11 .
189 Anledningen till att EU här finns som egen kategori och inte som en del av internationell politik är
att EU kan uppfattas antingen som ett inrikes- respektive utrikespolitiskt fenomen eller som båda
typerna samtidigt. Läs mer i Wall Peter, 2011.
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Figur 1: Kategorier av prioriterat innehåll i tidigare lärarstudier i samhällskunskap (all text i tabellen förutom
texten inom parenteser är citat).

Av figuren framgår att samhällskunskapsämnet ur ett lärarperspektiv
har ett brett innehåll. Observera att sammanställningen inte illustrerar samtligt innehåll som förekommit i tidigare studier utan enbart
det innehåll som bedömts som prioriterat. Det framgår också att
statsskick, internationell politik, nationalekonomi och privatekonomi
är mest frekvent förekommande i studierna. Detta innehåll betraktas
därför som högprioriterat. Innehållet kan också relateras till och översättas i disciplinära termer. Figur två är en sammanställning av vilka
discipliner innehållet motsvarar.

82

Innehåll

Motsvarande akademisk disciplin

Statsskick
Internationell politik
EU190
Nationalekonomi
Privatekonomi

Statsvetenskap
Statsvetenskap
Statsvetenskap
Nationalekonomi
Företagsekonomi
Juridik
Sociologi
Juridik

Lag och rätt

Figur 2: Samhällskunskapsämnets disciplinära innehållssammansättning i tidigare lärarforskning.

Av figuren framgår att ämnet ur ett lärarperspektiv har en bred disciplinär bas bestående av åtminstone fem olika akademiska ämnen. Figuren visar emellertid också att ämnet har en tydlig tyngdpunkt i
framför allt statsvetenskap.
Nyheters roll i lärarnas ämne
I sammanställningen över prioriterat innehåll ingår inte nyheter trots
att nyheter omtalats i tidigare studier. Att nyheter saknas beror på att
nyhetsinnehållet per automatik inte motsvarar någon akademisk disciplin och att nyheter har en dubbel roll som både innehåll och metod. De beskrivningar som gjorts av lärarnas nyhetsanvändningar är
dessutom ofta summariska, vilket gör det svårt att identifiera nyheters
egentliga roll. Bromsjö är ett exempel på hur det i tidigare studier ofta
lämnas ofullständig information kring nyhetsavändningen då han
summariskt konstaterade att dagsaktuella händelser och problem
ganska ofta togs upp till behandling i undervisningen.191 Trots den
ofullständiga informationen går det dock att identifiera några typer av
nyhetsanvändning. I framställningen som följer definieras olika typer
av nyhetsanvändning tenativt i avsikt att skapa överblick. Även detta
är ett drag som ska precisera ansatsen i studien samt lägga en grund

Wall bedömer att samhällskunskapslärares EU-undervisning i första hand behandlar den så kallade politydimensionen och som bl.a. rör författning, institutioner, ideologier, partier och valsystem,
se Wall, Peter, 2011, s. 95. I ytterligare en studie bedömer lärare själva att EU:s institutioner, demokrati och beslutsfattande utgör ett kärninnehåll, se Skolverket, EU-undervisningen i gymnasieskolan, 2007, s. 25 ff. Samma sak visar studier av provinnehåll, se Odenstad, Christina, 2010, s. 124.
Sammantaget utgör detta en grund för att klassificera EU som ett statsvetenskapligt innehåll.
191 Bromsjö, Birger, 1961, s. 150. Bromsjö använder begreppet dagsaktuella händelser vilket jag uppfattar som ett synonymt begrepp till nyheter. Andra begrepp som jag uppfattar som synonymer till
nyheter och som förekommer i tidigare studier är aktualiteter, aktuella skeenden, aktuella händelser
och samhällshändelser.
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för den analys som görs i synnerhet gällande lärarnas nyhetsanvändning då forskningsfråga tre besvaras.
Nyhetsbevakning
I studier återges (ofta sporadiskt) det som i avsnittet rubricerats som
nyhetsbevakning. Formen på lektionsaktiviteten och lärarnas benämning på den varierar men ett gemensamt drag är att eleverna regelbundet får i uppgift att välja nyheter för att sedan redovisa dem i
någon form samt att aktiviteten ofta inleder lektionen. Det förekommer också att läraren är ansvarig för att välja ut och redovisa nyheter.
Lärare i Vernerssons studie uppgav att de använde sig av bevakning
och ”uppföljning av dagsaktuella händelser”. Aktiviteten användes för
att motivera eleverna och öka intresset för ”samhällsfrågor”. 192 Det
framgår inte hur bevakningen skedde och om det var läraren eller eleverna som ansvarade för urvalet av nyheter. Även Britta Wikman har
uppmärksammat något liknande i en studie om gymnasielärare. Här
användes något som gick under rubriken ”aktualitetsbevakning” och
som innebar att ”olika frågeställningar debatteras”. 193 Även i Bernmark Ottossons lärarporträtt uppgav man att det förekom en aktivitet
en gång i veckan och som innebar att eleverna fick välja vilka ”Aktuella händelser” de skulle redovisa och som man sedan ställde frågor
till och debatterade.194 En lärare i samma studie uppgav att ämneskollegiet brukade göra ”13 aktuella ekonomiska och politiska frågor’”
som användes som diskussionsunderlag. Elevernas resultat på frågorna användes även som ett bedömningsunderlag.195 Martin Kristiansson har funnit en liknande användning av ”nutidskryss” hos mellanstadielärare, formen och syftet framgick dock inte. 196 Ytterligare
en lärare i Bernmark Ottossons studie använde nyhetskunskaper som
ett bedömningsunderlag och gav därför varje månad eleverna en öp-

Vernersson, Folke, 1994, s. 65 samt Vernersson, Folke, 1999.
Wikman, Britta, Att möta sin demokratisyn. Fyra lärare i samhällskunskap på gymnasieskolan
ger sin bild av demokrati, i förhållande till berättelser ur livshistorien och undervisningen, Institutionen för undervisningsprocesser, kommunikation och lärande Lärarhögskolan i Stockholm Utbildningsförvaltningen Stockholms stad, 2003, s. 71.
194 Bernmark Ottosson, Ann, 2009, s. 58.
195 Bernmark Ottosson, Ann, 2009, s.50.
196 Kristiansson, Martin, 2014, s. 220.
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pen aktuell fråga som skulle besvaras skriftligt; ”Senast handlade det
om Palestina och de största politiska grupperna där.” 197 Exemplen
från Bernmark Ottossons studie visar olika former av nyhetsbevakning där det varierar om det är elevernas eller lärarens nyhetspreferenser som styr.
Johan Sandahl refererar i en studie av gymnasielärare till ”nyhetssnack” som en lärare enligt uppgift hade varje lektion och där denne
försökte leda nyhetssnacket ”…till det ämnesområde de behandlar i
samhällskunskapskursen för tillfället.” Det framgår inte hur nyhetssnacket var utformat men målet var att ”få alla elever att hänga med i
nutiden”.198 Karlsson uppmärksammar lärare som låtit elever ägna sig
åt ”löpande nyhetsbevakning”.199 Den kortfattade information som
lämnas i studien gör det svårt att utröna vilken konkret funktion detta
fyllde och hur lärarens roll såg ut. Slutligen förekom det också lärare i
Lindmarks studie som använde ”nyhetsbevakning av aktuella frågor”.200
För att systematisera den nyhetsbevakning som omnämnts i tidigare
studier har en sammanställning gjorts. Figur tre visar hur forskarna
namngett lektionsaktiviteten. I vissa fall framgår också hur aktiviteten
varit utformad och vem som varit ansvarig för urvalet av nyheter.
Slutligen redovisas de målsättningar som kommit till uttryck i studierna. Då det saknas information anges detta med ett frågetecken.
Sammanställningen visar att nyhetsbevakning är ett vanligt förekommande inslag i lärares uppfattning om ämnet. Den visar även att
lärare använder olika begrepp då de beskriver det som här rubriceras
som nyhetsbevakning. Det framgår också att det finns en variation av
olika typer av bevakning. Noterbart är knapphändigheten i den information som lämnats om aktiviteten. Knapphändigheten gällande
utformning och målsättning gör nyhetsbevakning, ur ett forskningsperspektiv, till ett gåtfullt inslag i undervisningen. Utifrån informationsunderlaget är det dock möjligt att urskilja ett mål som gäller att

Bernmark Ottosson, Ann, 2009, s. 69.
Sandahl, Johan, 2011, s. 134.
199 Karlsson, Annika, 2011, s. 71.
200 Lindmark, Torbjörn, 2013, s. 82.
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kommunicera (prata, diskutera och debattera) och ett annat som gäller allmänbildning. I de flesta fall utgör bevakningen ett tillfälligt inslag under lektionen isolerad från övrig verksamhet.
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Figur 3: Sammanställning av benämningar av nyhetsbevakning, dess utformning, styrande nyhetspreferenser
samt de målsättningar som framkommer i tidigare lärarstudier.

Nyhetsintegrering
I studierna förekommer nyhetsanvändning också i andra former än
den isolerade bevakningen. Nyheter integreras också i den ordinarie
undervisningen och kopplas till ett större lektionsinnehåll. Den här
typen av inramning kallas fortsättningsvis nyhetsintegrering. Även
denna nyhetsanvändning återges ofta på ett sporadiskt sätt i tidigare
studier. I avsnittet preciseras nyhetsintegreringen genom att delas i
två typer: Planerad nyhetsintegrering innebär att läraren följer en
planering av innehållet och att nyheter används på ett planerat sätt
för att illustrera innehållet. Spontan nyhetsintegrering innebär att
läraren gör ett spontant avbrott i den fasta planeringen för att kortvarigt dröja vid en nyhet eller spontant ersätter det planerade innehållet
med en nyhet och där nyheten bildar utgångspunkt för en mer långvarig undervisningsperiod. I avsnittet som följer struktureras tidigare
forskning runt de två typerna av nyhetsintegrering och den planerade
nyhetsintegreringen inleder.
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Bromsjö uttryckte att ”tidningsläsning” utgjorde en allmän del av
undervisningen, vilket vittnar om en regelbunden planerad nyhetsintegrering.201 Att Vernersson fann att användningen av tidningar, radio, TV och IT var ”det högst prioriterade läromedlet ” uppfattas
också som en signal om att planerad nyhetsintegrering skett på regelbunden basis, även om det saknas information om formerna.202 Andra
exempel är lärare i Bernmark Ottossons studie som uppgav att de använde tidningsartiklar och nyhetssändningar för att illustrera undervisningsinnehållet. Man vittnade om en daglig jakt på den här typen
av illustrerande nyhetsmaterial.203 Samma typ av nyhetsanvändning
förekom även i Karlefjärds204 och Karlssons studier.205 Det finns även
exempel på en annan typ av planerad nyhetsintegrering då lärare låtit
nyheter i form av samhällsproblem eller samhällsfrågor bilda utgångspunkt i undervisningen.206 I Vernerssons och Lindmarks studier
har lärare uppgivit att man låtit aktuella samhällsfrågor utgöra ett
helt eget innehållsområde207 medan Karlsson vittnat om hur lärare
använt nyheter som utgångspunkt för områdesstudier. 208 Johan Liljestrand har studerat hur gymnasieundervisning kring kontroversiella
aktuella samhällsfrågor kommit till uttryck i samhällskunskap.209
Flera forskare har dessutom funnit att kommande nyheter i form av
kommande val ibland tas som utgångspunkt.210 Andra typer av planerad nyhetsintegrering förekommer i Karlssons studie där lärare låtit
eleverna göra ”nyhetsanalyser” av artiklar. I Karlssons fall finns det
även exempel på hur tidningsartiklar bildat utgångspunkt för hemtentor, deliberativa samtal och seminarier.211 Lärare i Karlefjärds studie
har uppgivit att nyhetsartiklar använts för att ”granskas av elever-

Bromsjö, Birger, 1965, s. 255.
Vernersson, Folke, 1999, s.161.
203 Se lärare Gunnar, lärare Karin respektive lärare Birgitta. Se följande sida för respektive lärare hos
Bernmark Ottosson, Ann, 2009, s. 50,61,65.
204 Karlefjärd, Anna, 2011, s. 59, 72.
205 Karlsson, Annika, 2011, s. 71.
206 Bernmark Ottosson, Ann, 2009, s. 42.
207 Vernersson, Folke, 1999, s. 136, Lindmark, Torbjörn, 2013, s. 103.
208 Karlsson, Annika, 2011, s. 71.
209 Liljestrand, Johan, 2002. Vissa av samhällsfrågorna i den undervisning Liljestrand observerat kan
betraktas som nyheter medan andra snarare speglar mer abstrakta samhällsfrågor än konkreta nyhetshändelser (t.ex. datoriseringen, skattepolitik och pornografi).
210 Bernmark Ottosson, Ann, 2009, s. 74 f; Karlefjärd, Anna, 2011, s. 59; Karlsson, Annika, 2011;
Sandahl, Johan, 2011, s. 133; Lindmark, Torbjörn, 2013, s. 85.
211 Karlsson, Annika, 2011, s. 71. Karlsson visar också att nyheter ibland används i provfrågor.
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na.”212 I de båda sistnämnda studierna finns det också lärare som låtit
tidningsartiklar bilda utgångspunkt för diskussioner.
I studierna finns färre exempel på spontan nyhetsintegrering. Det kan
förklaras av att tidigare studier genomförts med hjälp av intervjuer
eller enkät och att denna typ av nyhetsanvändning därför inte synliggjorts. Karlefjärd har dock funnit lärare som tagit upp ”större” aktuella skeenden eller händelser som ett ”avbrott i den planerade verksamheten”. Exempel på större händelser som lyfts fram är 11 september, Sveriges EU-ordförandeskap och finanskrisen.213 En lärare i
Karlssons studie uppgav att hon ”baserar många av sina klassrumsdiskussioner på aktuella händelser”,214 vilket signalerar spontan nyhetsintegrering. Detta gäller även Lindmark som skriver om lärare
vars planerade undervisning ibland avbröts för att ”samtala om något
som är aktuellt.”215 Även Kristiansson fann att nyheter används som
underlag för att prata.216 Nyhetsanvändning har också beskrivits i
svepande ordalag som rör nyheters intresseväckande och motiverande funktion. I Karlefjärds, Karlssons och Sandahls studier förekommer lärare som använde nyheter för att stimulera elevernas intresse genom något de känner igen.217 Sandahl beskriver även hur lärare länkade till nyheter för att skapa nyfikenhet och i förlängningen
en vilja att delta politiskt.218
Mot bakgrund av tidigare forskning kan konstateras att nyheter har
en framskjuten plats i samhällskunskap. Lärarna tycks regelbundet
fylla undervisningen med nyheter i form av muntliga referat, tidningsartiklar och nyhetssändningar, även om det är svårt att utifrån
informationsunderlaget uppskatta den exakta förekomsten av det ena
eller det andra. Nyheter framstår som en metod, ett material och ett
nyhetsinnehåll som i integrerad form kombineras med alla typer av
innehåll i undervisningen. Nyheter kan liknas vid ett medium genom

Karlefjärd, Anna, 2011, s. 72.
Karlefjärd, Anna, 2011, s. 59.
214 Karlsson, Annika, 2011, s. 71.
215 Lindmark, Torbjörn, 2013, s. 100.
216 Kristiansson, Martin, 2014, s. 220 f.
217 Karlefjärd, Anna, 2011, s. 59; Karlsson, Annika, 2011, s. 71; Sandahl, Johan, 2011, s. 132.
218 Sandahl, Johan, 2011, s. 136.
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vilken man får kontakt med en stor del av det som utgör samhällskunskapsinnehållet. Med något undantag är det emellertid svårt att få en
konkret uppfattning om hur lärarna integrerar nyheter både på ett
planerat och spontant sätt och vad de konkret vill åstadkomma med
den här typen av nyhetsanvändning. I studierna talas det visserligen
om lärare som illustrerar, analyserar och diskuterar med hjälp av nyheterna men det görs på ett opreciserat sätt. Knapphändigheten på
information kan vara ett resultat av forskningsprocessen i studierna
men är sannolikt också ett resultat av att nyhetsaktiviteterna, på
grund av sin regelbundenhet, rutiniserats för läraren. Konsekvensen
kan bli att lärare inte kan artikulera aktiviteternas fulla innebörd och
utformning. Det, tillsammans med det breda innehåll som nyheter är
kopplat till och representerar, är goda skäl till att undersöka den här
typen av nyhetsaktiviteter närmare.
Målsättningar
I avsikt att skapa överblick och grundlägga de analytiska utgångspunkter som rör frågan om lärarnas förståelse av ämnet är det nödvändigt att sammanställa och kategorisera målsättningar som de
framställts i tidigare forskning. De mål som förekommit har beroende
på karaktär grupperats i fyra kategorier. Kategoriseringen var tentativ
där kategorierna utkristalliserades och definierades gradvis. I arbetet
blev det tydligt att målsättningar överlappade varandra på ett sammansatt sätt. Kategorierna är därför inte isolerade från varandra utan
illustrerar snarast var den målmässiga tyngdpunkten legat i varje studie. De begrepp som använts för mål i studierna har skiftat i abstraktions- och differentieringsgrad, vilket i vissa fall inneburit att abstrakta
målformuleringar rymts i fler än en kategori.
En första distinktion har gjorts mellan målsättningar av orienterande
faktakaraktär respektive analytisk färdighetskaraktär. Den första
målkategorin har rubricerats som samhällsorienterande målsättningar och den andra som samhällsanalytiska målsättningar. Varje
kategori är uppbyggd av flera och mer konkreta aspekter. Aspekter av
den samhällsorienterande kategorin är att eleverna ska erhålla disciplinära fakta och orienteras om hur samhället ser ut och är uppbyggt.
Det kan även handla om att upplysa eleverna om medborgerliga rättigheter och skyldigheter. Aspekter av den samhällsanalytiska katego89

rin är att eleverna ska utveckla analytiska färdigheter som exempelvis
orsak och verkan. Färdigheterna är en förutsättning för att förstå hur
samhället fungerar och hänger ihop. Andra aspekter är att kunna jämföra olika fenomen i samhället med varandra samt att förhålla sig kritisk till källor.
En andra distinktion har gjorts mellan målsättningar som syftar på att
anpassa eleverna till samhället respektive verka för att förändra samhället. Den första målkategorin har rubricerats som samhällsanpassande målsättningar och den andra som samhällsförändrande målsättningar. Även här är varje kategori uppbyggd av flera och mer
konkreta aspekter. En aspekt i den samhällsanpassande kategorin är
att de ligger på en individnivå. Individens kompetens att klara sig i
samhället utan att bli lurad eller råka illa ut står i centrum. Andra
aspekter handlar om att anpassa sig till samhällets krav och kulturella
värderingar, att fullfölja medborgerliga skyldigheter som att rösta och
känna lojalitet med den politiska ordningen och samhället samt att
uppträda som en god demokrat. Samhället uppfattas som färdigt och
görs inte till föremål för förändring. En aspekt av den samhällsförändrande kategorin karakteriseras av att målen här ligger på en samhällsnivå. Centralt är att få individen engagerad, ställningstagande
och argumenterande i syfte att förändra ett samhälle som uppfattas
som bristfälligt. En utgångspunkt är att det finns brister i samhället
vilket kräver ett kritiskt förhållningssätt mot samhället och mot kulturella värderingar som genomsyrar samhället. En annan aspekt är inriktningen mot framtiden och uppbyggandet av ett framtida bättre
samhälle. I figur fyra illustreras kategoriseringen av mål i tidigare
forskning som gjorts utifrån de fyra målsättningskategorierna. De
signalord som tolkats som utslagsgivande för kategoriseringen i varje
enskilt fall har fetstilats. Observera att Wall och Karlsson, som förekom i innehållsinventeringen inte ingår då dessa studier saknade
uppgifter om målsättningar.
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Studie
Bromsjö

Vernersson

Typ av
lärare
Folkskola,
allmän &
praktisk
realskola,
kommunal
flickskola,
försöksskola
(grundskola)
Låg-,
mellan &
högstadium,
tidigare- &
senarelärare

Bernmark
Ottosson

Gymnasielärare
(studieoch yrkesförberedande
program)

Karlefjärd

Gymnasielärare
(studieoch yrkesförberedande
program)

Samhällsorienterande
Eleverna skall erhålla
orientering om medborgerliga uppgifter,
sociala problem och
samhälleliga institutioner…

Samhällsanalytisk

Samhällsanpassande

Eleverna skall bibringas
kunskaper om hur
samhällmaskineriet
fungerar.

att utveckla vissa
egenskaper såsom
samarbetsvilja,
ansvarskänsla och
respekt för lagar

Förståelse: Eleverna bör
få kunskap om samhällets uppbyggnad
och organisation,
samt insikter i hur
samhället faktiskt fungerar. Hit hör även[…]
olika slags (orsaks-)
samband.

Förståelse: Eleverna
bör få kunskap om
samhällets uppbyggnad
och organisation, samt
insikter i hur samhället faktiskt fungerar. Hit hör även
[…] olika slags (orsaks-) samband.

Demokratisk normbildning: Det är här frågan
om behovet att skapa en
öppen och samtidigt
kritisk inställning till
olika slags samhällsfenomen samt värdet av
att eleverna tillägnar sig
demokratiska normer, som förmågan
att lyssna till och
visa varandra hänsyn, liksom behovet
av solidaritet och
nödvändigheten av
att veta sina rättigheter och skyldigheter i samhället.

De vill att eleverna skall
kunna se sammanhang
och reflektera. Det
övergripande målet är
att eleverna skall bli
aktiva samhällsmedborgare, att de skall få
kunskaper som ger dem
möjlighet att kunna
påverka sin omgivning.
[…] Dvs eleverna skall
utifrån fakta få förståelse för något och därefter kunna handla – i
syfte att påverka.
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Demokratisk normbildning: Det är här frågan
om behovet att skapa en
öppen och samtidigt
kritisk inställning
till olika slags samhällsfenomen samt
värdet av att eleverna
tillägnar sig demokratiska normer, som
förmågan att lyssna till
och visa varandra
hänsyn, liksom behovet
av solidaritet och
nödvändigheten av att
veta sina rättigheter och
skyldigheter i samhället.

Handling: avser frågor
om hur eleverna skall
kunna orientera sig om
samhället, med sikte på
att klara av olika
vardagliga situationer, både i nuläget och
i ett kommande vuxenliv. Samhällskunskapsämnet ses här som ett
viktigt redskap för
elevernas eget politiska
agerande med sikte på
samhällsförändringar.

Handling: avser frågor
om hur eleverna skall
kunna orientera sig om
samhället, med sikte på
att klara av olika vardagliga situationer, både
i nuläget och i ett kommande vuxenliv. Samhällskunskapsämnet ses
här som ett viktigt
redskap för elevernas
eget politiska agerande med sikte på
samhällsförändringar.

Två ledord som i dessa
beskrivningar har blivit
tydliga är helhet och
verktyg. Samhällskunskapskursen syftar till
att fånga en form av
helhetsbild av samhället, där förståelsen
för att ’allt hänger ihop’
är centralt. Det andra
ordet syftar på att få
eleverna att utveckla

Socialisation: Den står
främst för en altruistisk
strävan efter ett bra
framtida socialt liv.
Eleverna skall bli trygga
och säkra samhällsmedborgare, så att de kan
vara med om att bygga
upp ett bra samhälle
för andra.
De vill att eleverna skall
kunna se sammanhang
och reflektera. Det
övergripande målet är
att eleverna skall bli
aktiva samhällsmedborgare, att de
skall få kunskaper som
ger dem möjlighet att
kunna påverka sin
omgivning. […] Dvs
eleverna skall utifrån
fakta få förståelse för
något och därefter
kunna handla – i
syfte att påverka.
Två ledord som i dessa
beskrivningar har blivit
tydliga är helhet och
verktyg. Samhällskunskapskursen syftar till
att fånga en form av
helhetsbild av samhället, där förståelsen
för att ’allt hänger ihop’
är centralt. Det andra
ordet syftar på att få
eleverna att utveckla

De vill att eleverna skall
kunna se sammanhang och reflektera.
Det övergripande målet
är att eleverna skall bli
aktiva samhällsmedborgare, att de skall få
kunskaper som ger dem
möjlighet att kunna
påverka sin omgivning.
[…] Dvs eleverna skall
utifrån fakta få förståelse för något och
därefter kunna handla
– i syfte att påverka.
Två ledord som i dessa
beskrivningar har blivit
tydliga är helhet och
verktyg. Samhällskunskapskursen syftar till
att fånga en form av
helhetsbild av samhället, där förståelsen för att ’allt
hänger ihop’ är
centralt. Det andra
ordet syftar på att få

Samhällsförändrande

Studie

Lindmark219

Typ av
lärare

Gymnasielärare
(studieoch yrkesförberedande
program)

Samhällsorienterande

Att känna till hur samhället fungerar: Lärare i
denna kategori betonar
alltså vikten av att känna
till hur samhället är
uppbyggt och fungerar.

Samhällsanalytisk

Samhällsanpassande

eleverna att utveckla
verktyg för att klara sig
i samhället, det kan till
exempel handla om
källkritik, analysförmåga, problemdefinition och lösningsförmåga.
Att känna till hur
samhället fungerar:
Lärare i denna kategori
betonar alltså vikten av
att känna till hur
samhället är uppbyggt
och fungerar.

verktyg för att klara
sig i samhället, det
kan till exempel handla
om källkritik, analysförmåga, problemdefinition och lösningsförmåga.

Samhällsförändrande
verktyg för att klara sig i
samhället, det kan till
exempel handla om
källkritik, analysförmåga, problemdefinition och lösningsförmåga.

Att fostras till goda
samhällsmedborgare:
Flera av lärarna i denna
kategori betonar elevernas roll som goda och
engagerade samhällsmedborgare. En
del av lärarna kopplar
också […] ihop de två
begreppen medborgare
och demokrati, där de
poängterar att samhällskunskapens syfte
inte bara är att allmänt
fostra medborgare utan
att ämnet syftar till att
fostra just demokratiska
medborgare.

Att fostras till goda
samhällsmedborgare:
Flera av lärarna i denna
kategori betonar elevernas roll som goda och
engagerade samhällsmedborgare. En
del av lärarna kopplar
också […] ihop de två
begreppen medborgare
och demokrati, där de
poängterar att samhällskunskapens syfte
inte bara är att allmänt
fostra medborgare utan
att ämnet syftar till att
fostra just demokratiska
medborgare.

Att kunna analysera
samhällsfrågor: Dessa
lärare betonar värdet av
att kunna analysera
samhällsområden och
det är analysfärdigheten som sätts i
fokus…

Odenstad

Gymnasielärare
(studieoch yrkesförberedande
program)

Orienteringsämne: att
det handlar om att
orientera eleverna
och informera dem
om hur samhället är
organiserat, ämnet
framställs som en form
av orienteringsämne.

Analysämne: att
eleverna ska kunna se
orsaker och konsekvenser, kunna
anlysera, jämföra
och se för- och
nackdelar. Samhällskunskapen framträder
här som ett analysämne.

Att kunna delta i samhället: Inom denna
kategori betonar lärarna
elevernas aktivitet,
eleverna ska kunna
påverka både sitt
eget liv och kunna
vara med i samhällets organisation.
I denna kategori har jag
också inkluderat samhällskunskapslärare
som betonar att eleverna ska studera samhällskunskap för att
kunna utvecklas till
konstruktivt kritiska
medborgare.
Diskussionsämne:
Samhällskunskapsämnet framstår även som
ett slags diskussionsämne. Eleverna förväntas i hög grad själva ta
ställning och kunna
motivera sina ståndpunkter. De uppmanas
att resonera och
argumentera.

Figur 4: Fyra målsättningskategorier i lärarforskning (observera att all text i tabellen är citat).

Av kategoriseringen framgår att ämnet ur ett lärarperspektiv har en
bred målbild totalt sett; från samarbetsvilja, förmåga att lyssna till att
kunna analysera. Trots bredden har kategoriseringen emellertid också
synliggjort en viss regelbundenhet i de målsättningar som förekommer. En annan slutsats är att den totala målbilden kännetecknas av

Den allmänbildande målsättningen hos Lindmark har uteslutits ur kategoriseringen. Anledningen
är att allmänbildning uppfattas som en förutsättning för samtliga mål som speglas i de fyra målsättningskategorierna snarare än en egen kategori.
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komplexitet och överlappning. I en övergripande mening samsas
samhällsorienterande, samhällsanalytiska, samhällsanpassande och
samhällsförändrande mål med varandra i lärares föreställningsvärld.
Lärare tycks arbeta mot alla mål samtidigt. Ur ett forskningsperspektiv bör därför den som vill förstå samhällskunskapsämnet ur ett lärarperspektiv närma sig med en analysmodell som förmår fånga ämnets komplexitet. Denna tematik återupptas och utvecklas i kapitel 4
Teoretiska och analytiska utgångspunkter då begreppet ämnesförståelse definieras.

3.3. Sammanfattande slutsatser av tidigare forskning
I inledningen av texten formulerades syftet med avhandlingen som är
att undersöka den professionelle gymnasielärarens tänkande om
samhällskunskapsämnet samt relationen mellan detta och lärarens
undervisning. Syftet preciserades och operationaliserades sedan i följande tre forskningsfrågor: Vilket innehåll i samhällskunskap prioriterar gymnasielärare i klassrumsundervisningen? Vilken förståelse av
samhällskunskapsämnet uttrycker lärarna i tal? Vilken funktion fyller
nyheter för lärarna i deras klassrumsundervisning och hur relaterar
funktionen till deras förståelse av ämnet? Den övergripande intentionen med den forskning som presenteras har varit att fördjupa innebörden i studiens ansats och tre forskningsfrågor samt att grundlägga
analytiska begrepp.
Relaterat till den första forskningsfrågan om vilket innehåll lärare
prioriterar så visar sammanställningen av svensk forskning om samhällskunskapslärare att det finns kunskap om vilket innehåll lärare
uppfattar som prioriterat innehåll. På uppfattad nivå finns det en
stark selektiv tradition där innehåll av statsvetenskaplig respektive
nationalekonomisk karaktär dominerar. 220 Vi saknar emellertid systematisk kunskap om vilket innehåll som prioriteras då lärarna verkställer undervisningen i klassrummet. Det kan finnas anledning att
analytiskt skilja lärarens föreställningar om ett ämne från det ämne

Begreppet ”selektiv tradition” se Englund, Tomas, 1986 [2005]; Almqvist, J., Kranlid,
D., Quennerstedt, M., Öhman, J., Öhman, M., Östman, L., Pragmatiska studier av meningsskapande, I: Utbildning och Demokrati, Vol 17, Nr 3, 11 – 24, 2008.
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som sedan verkställs, eller åtminstone att inte utgå ifrån att de är helt
synonyma. Lärarens redan komplexa ämnesföreställning möter nämligen en klassrumsmiljö som till sin karaktär också är komplex. Det
har emellertid konstaterats att Sverige varit del av en internationell
trend där det funnits ett svagt intresse från forskarsamhällets sida
inte bara för lärare utan också för att träda in i klassrummet och studera hur undervisning verkställs. Det är ett tema som återkommer
längre fram i texten.
Vad gäller den andra forskningsfrågan om vilken förståelse av ämnet
som lärarna uttrycker så visar genomgången av nationell och internationell lärarforskning att lärares ämnesföreställningar är eklektiska
och kännetecknas av att till synes motsatta perspektiv på ett komplext
sätt harmonierar och överlappar varandra. Det skiljer dem från läroplansgrundade ämneskategorier som istället är mer dikotoma, endimensionella och består av konkurrerande perspektiv. Det är ett argument för att analytiskt skilja på hur ett ämne kommer till uttryck i läroplanen respektive i lärares föreställningar. Det är också ett argument för en mer induktiv och grundad forskningsansats då lärares
föreställningar utforskas i relation till en deduktiv ansats som baseras
på kategorier från läroplansforskning. När det kommer till temat lärares föreställning om ämnet så kan konstateras att det visserligen
gjorts insatser i svensk samhällskunskapslärarforskning men det
finns ingen motsvarighet till den internationella teacher thinkingforskning som växt fram som ett mer praxisnära komplement till läroplansgrundade ämnesbeskrivningar. Det finns inga svenska insatser
i samhällskunskap som motsvarar exempelvis Vann Esslinger och
Superka, White respektive Goodman och Adlers studier. Det har
gjorts lärarstudier i samhällskunskap, till och med där läraren betraktas som professionell aktör, men ingen har gjorts med den här typen
av inramning. Som tidigare konstaterats råder det från ett svenskt
perspektiv också brist på lärarstudier som opererar med lärares föreställningar om hela ämnet. Exemplen visar att situationen internationellt är annorlunda med flera forskningsinsatser både i social studies, citizenship education och i enskilda ämnen sedan början på
1980-talet och framåt. Ämnesföreställningarna som förekommer i
dessa studier är uppbyggda av lärares syn på mål, innehåll respektive
metoder. Forskarnas ansats har sedan varit att syntetisera dessa
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aspekter till en sammanhängande föreställning som sedan rubricerats. Den här typen av ansats är som sagt svagt utvecklad i svensk
samhällskunskapsdidaktik. Viss lärarforskning har exempelvis varit
inriktad på avgränsade aspekter av lärares verksamhet snarare än på
hur man ser övergripande på ämnet.221 I andra lärarstudier, som de
som presenterades i sammanställningen, så saknar huvuddelen en
helhetsmässig ansats och liknar istället inventeringar av hur lärare
uppfattar aspekterna mål, innehåll respektive metoder som separata
aspekter. Med undantag för Bernmark Ottosson och Lindmark så har
ansatsen saknats att syntetisera mål, innehåll och metoder för att sedan beskriva något som liknar sammanhängande ämnesföreställningar hos lärare. Lindmarks ämneskonceptioner är tämligen ensamma i
sitt slag på lärarforskningsfältet i samhällskunskap. I relation till de
eklektiska och komplexa ämnesföreställningar som förekommer i internationell lärarforskning har ämneskonceptionerna dock en mer
kategorisk karaktär, som för tankarna till fastheten i läroplanskategorier. Lindmark relaterar också konceptionerna till Tomas Englunds
typologier och finner många likheter, bland annat ett grundläggande
spänningsfält mellan att socialisera eleverna och att få dem att
granska samhället kritiskt. Lindmark konstaterar dock att alla lärare i
studien inte uppfattar det som ett spänningsfält utan snarare som två
uppdrag som kombineras med varandra. Det sistnämnda bildar ut-

Både Linde och Naeslund studerar arbetsmiljömässiga villkor för gymnasielärare i samhällskunskap respektive so-lärare, se Linde, Göran, 1986; Naeslund, Lars, Lärare i nöd och lust. En studie av
högstadielärares arbetsförhållanden, SLAMPROJEKTET Forskningsgruppen för läroplansteori och
kulturreproduktion Högskolan för lärarutbildning i Stockholm Institutionen för pedagogik, 1986;
Naeslund, Lars, Lärarintentioner och skolverklighet Explorativa studier av uppgiftsutformning och
arbetsförhållanden hos lärare på grundskolans högstadium, Uppsala 1991 HLS Förlag Stockholm.
Wikman, Britta, 2003, och Bernmark Ottosson, Ann, 2005, har undersökt lärares/lärarkandidaters
demokratiuppfattningar. Karlsson, Annika, Grönlund, Agneta och Jansson, Tobias undersöker betygoch bedömningsaspekten. Se Karlsson, Annika, 2011; Grönlund, Agneta, Redskap för lärande. Återkoppling i samhällskunskap på gymnasiet, Karlstad University Studies 2011:10 Studier i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik nr 8, 2011; Jansson, Tobias, Vad kommer på provet? Gymnasielärares provpraxis i samhällskunskap, Karlstad University Studies 2011:2 Studier i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik nr 5 2011. Bjessmo har i en studie undersökt lärares syn på kursplaner och i en annan studie lärares planering, se Bjessmo, Lars-Erik, 1990; Bjessmo, Lars-Erik, Att
förbereda sig för undervisning Om lärares arbete i SO, Högskolan för lärarutbildning i Stockholm
Häften för didaktiska studier Nr 28 Didaktikcentrum HLS Förlag Stockholm, 1991. Juhlin Svensson
(2000) har undersökt lärares läromedelsanvändning, se Juhlin Svensson, Ann-Christine, Nya redskap för lärande. Studier av lärares val och användning av läromedel i gymnasieskolan, HLS Förlag Institutionen för undervisningsprocesser, kommunikation och lärande Lärarhögskolan i Stockholm Studies in Educational Sciences 23, 2000.
221

95

gångpunkt i föreliggande studie, vilket tecknas tydligare i nästa kapitel.
Vad gäller den tredje forskningsfrågan så är en naturlig konsekvens av
bristen på studier av klassrumsundervisning att vi också saknar kunskaper om vilken funktion specifikt nyheter fyller i undervisningen
och vilken funktion nyheter fyller i relation till lärarens föreställning
om ämnet. Trots knapphändigheten på information i tidigare studier
gällande nyhetsanvändning så kan konstateras att nyheter har en
framskjuten plats då lärare beskriver ämnet. I tidigare forskning
framträder nyheter dels som ett centralt gemensamt innehåll och dels
som en metod eller vad man kan kalla för didaktiskt redskap. Förutom att utgöra innehåll tycks nyheter i egenskap av didaktiskt redskap
vara kopplade till alla typer av kunskapsområden, då nyheter integreras. Dessutom tycks nyhetsbevakning förekomma regelbundet som
lektionsinslag. Att studera relationen mellan lärarens nyhetsanvändning och dennes ämnesföreställning skulle därför innebära att en
kontakt upprättades med en stor del av det som utgör samhällskunskapsämnet och ämnesinnehållet. Som tidigare konstaterats finns det
få klassrumsstudier i samhällskunskap att relatera till. Ett mindre antal klassrumsstudier och studier med inslag av klassrumsforskning
har gjorts i svensk samhällskunskapsdidaktik. Huvuddelen av dem är
inriktade på elevers lärande, i betydelsen den effekt lärarens undervisning och lärarens och elevens interaktion har eller skulle kunna få
på eleven.222 Det är en tyngdpunkt som speglar hur inriktningen på

Kroksmark, Tomas, Undervisning som forskningsområde, I: Uljens, Michael (red.), Didaktik,
Studentlitteratur Lund, 1997, s. 82 f. Lärandet kan alltså sägas höra hemma hos eleven. Ett exempel
på denna typ av forskningsansats är Gustafsson som undersökt hur undervisningen i den arbetslivsorientering som föregick samhällskunskap på yrkesförberedande program bidragit till att forma elevers uppfattning om yrkeslivet, se Gustafsson, Christina, Arbetslivsorientering i gymnasieskolan. En
observationsstudie av undervisningen i arbetslivsorientering, Högskolan i Stockholm Institutionen
för pedagogik Rapport 11/1981 Forskningsprojektet Undervisningsprocesser-omvärldsuppfattningSyo (SIA-SYO). Vidare har Liljestrand Johan, 2002, undersökt det potentiella demokratiska lärandet
hos gymnasieelever genom klassrumssamtal om kontroversiella samhällsfrågor i religion och samhällskunskap. Åsa Forsberg har studerat i vilken utsträckning gymnasieelever på yrkesförberedande
program lärt sig att bli mer intresserade av politik och samhällsfrågor genom en deliberativt utformad undervisning, se Forsberg, Åsa, ”Folk tror ju på en om man kan prata”. Deliberativt arrangerad undervisning på gymnasieskolans yrkesprogram, Studier i de samhällsvetenskapliga ämnenas
didaktik nr 6, Karlstad University Studies, 2011:6. Klas Andersson har utvärderat lärandeeffekten av
deliberativ undervisning på gymnasieelevers kunskaper och demokratiska värden, se Andersson,
Klas, 2012. Vidare har Tväråna, Malin, 2014, undersökt elevers erfarande av begreppet rättvisa i
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svensk klassrumsforskning i generell mening såg ut då studien tog sin
början. Fritjof Sahlström har beskrivit den lärandebaserade klassrumsforskningen med utgångspunkt i social interaktion i termer av en
tradition.223 Klassrumsforskningens inriktning på lärande och den
lärande låg i linje med inriktningen för pedagogisk forskning i stort då
avhandlingsprojektet inleddes 2007.224 Om man med undervisning
avser aktiviteter och innehåll som läraren valt med ambitionen att
lära eleven något (och att undervisning på det sättet hör till läraren)
så kan konstateras att det mer renodlade undervisningsperspektivet
fått mindre uppmärksamhet i samhällskunskapsforskningen. 225 Även
om det finns anledning att tro att ställningen för undervisningsbaserad klassrumsforskning stärkts på senare tid (genom den ämnesdidaktiska forskningens expansion och influenser av learning study etc.)
så saknas det i stort fortfarande klassrumsstudier av hur lärare bedriver samhällskunskapsundervisning.226 Bristen är synnerligen påtaglig
när det gäller samband mellan undervisning och lärarens ämnesföreställning. Det närmaste vi kommer i dagsläget nationellt är Lindmarks studie som är fokuserad på sambandet mellan lärares ämneskonceptioner och det ämne som uttrycktes i prov och examinationer.227

samhällskunskap. Det ingår även delar av klassrumsobservationer i Pia Anderssons studie av elevers
lärande i textsamtal, se Andersson, Pia, Textuell makt. Fem gymnasieelever läser och skriver i
svenska och samhällskunskap, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, 2011. Detsamma gäller Karin Wessléns studie om elevers lärandeprocesser i skrift, tal och tänkande, se
Wesslén, Karin, 2011. Vidare ingår det en klassrumsstudie i Ann-Christine Juhlin Svenssons undersökning av lärares läromedelsanvändning, se Juhlin Svensson, Ann-Christine, 2000. Även Linde,
1986, samt Naeslund, 1986 och 1991, innehåller mindre delar klassrumsobservationer där istället
(arbetsmiljö)villkoren för lärarens undervisningsarbete står i centrum.
223 Sahlström, Fritjof, Från lärare till elever, från undervisning till lärande-Några utvecklingslinjer
i klassrumsforskningen, Pedagogiska institutionen Uppsala universitet, Vetenskapsrådet, 2008, s.
10f.
224 Ahlström, Karl-George & Wallin, Erik, 2000. s. 39f.
225 För definition av undervisning se Kroksmark, Tomas, 1997, s. 82f.
226 Ett sällsynt undantag är Sara Blanck som via bl.a. klassrumsobservationer undersökt hur samhällskunskapsämnet gestaltats vid ämnesintegrerad undervisning i grundskolans senare årskurser, se
Blanck Sara, När ämnen möts. En analys av samhällskunskapsämnets funktioner och karaktärer
vid ämnesintegrerad undervisning, Licentiatuppsats Karlstad University Press 2014:45, 2014.
227 Lindmark, Torbjörn, 2013.
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3.4. Disposition
Texten är uppbyggd av tre delstudier som följer de tre forskningsfrågorna. Innan delstudierna presenteras följer dock närmast kapitel 4
Teoretiska och analytiska utgångspunkter. I kapitlet beskrivs de ontologiska utgångspunkter som syftet och de tre forskningsfrågorna
baseras på. Här presenteras också den analytiska ram och de begrepp
som ligger till grund för analysen av det empiriska material som insamlats. Avhandlingen fortsätter sedan med kapitel 5 Metoder för insamling av material och bearbetning av material. Här beskrivs
bland annat hur rekryteringen av lärare gick till, hur det empiriska
materialet samlats in och analyserats. Därefter följer resultatredovisningen. Resultatredovisningen inleds med delstudie ett i kapitel 6 och
gäller frågan om vilket innehåll gymnasielärare prioriterar i klassrumsundervisningen. Innehållet i undervisningen på en aggregerad
nivå står i centrum och delstudien är i stora stycken kvantitativ. I kapitel 7 presenteras delstudie två som gäller frågan om vilken förståelse av samhällskunskapsämnet lärarna uttrycker i tal. Delstudie tre i
kapitel 8 avslutar resultatredovisningen och här presenteras vilka
funktioner nyheter fyller i lärarnas klassrumsundervisning och hur
nyheternas funktion relaterar till respektive lärares förståelse av ämnet. Varje delstudie avslutas med en summering av resultatet. Avhandlingen avslutas med en slutdiskussion i kapitel 9.
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4. Teoretiska och analytiska utgångspunkter
I kapitlet beskrivs de ontologiska utgångspunkter som syftet och de
tre forskningsfrågorna bygger på. Här redogörs för det förhållningssätt till läraren som professionell aktör som kännetecknar arbetet.
Vidare beskrivs ett synsätt på undervisning som är grundläggande för
att förstå den professionelle lärarens tänkande om respektive undervisande i samhällskunskap samt relationen mellan dessa. Den bild
som ges av lärarens undervisningsarbete (och den kunskapsbildning
som detta genererar) syftar till att argumentera för en ontologisk och
analytisk åtskillnad mellan läroplansgrundade ämneskategorier respektive lärargrundade föreställningar men också mellan det ämne
läraren uppfattar respektive verkställer. Åtskillnaden är dock inget
hinder för att utforska och diskutera samband mellan dessa aspekter.
Kapitlet utmynnar i att begreppen ämnesförståelse och undervisningsämne presenteras och definieras.
Professionalitetsperspektivet vilar på tankefigurer från forskningsgenren teacher thinking där utgångspunkten är att lärare utvecklar ett
självständigt tänkande om sin undervisning och att det finns samband
mellan lärarens tänkande om och handlande i undervisningen. Ansatsen i arbetet är ämnesdidaktisk. Det innebär att intresset riktas mot
lärarens tänkande om mål, innehåll och metoder i samhällskunskap
och mot hur dessa kommer till uttryck i lärarens tal respektive undervisning i samhällskunskap. Den övergripande analytiska ramen bygger i stor utsträckning på föreställningar om komplexa målbilder som
förekommit inom internationell historiedidaktisk forskning.

4.1. Lärare och lärares kunskaper
En del forskare som studerar lärare brukar framhålla att det finns anledning att skilja mellan den skriftliga läroplanen och undervisningen
i klassrummet. Det är vanligt att man i en del lärarforskningsgenrer
sätter parentes på läroplanens inflytande, och läroplansteoretiska ansatser att definiera ämnen, för att istället söka en mer praxisnära kon-
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takt med lärarens egen föreställningsvärld.228 Forskare som Thornton
har uttryckt hur man i vissa lärarforskningskretsar internationellt sett
på balansen mellan forskningsinsatser i social studies som gjorts utifrån ett läroplans- respektive lärarperspektiv: ”Although a great deal
has been written about curriculum theory in social studies education,
teachers´curriculum practice has recieved much less attention.”229
VanSledright och Grant har haft samma synsätt och menat att ”Conceptual statements are legion, but descriptions of citizenship education in practice are not.”230 Läraren som professionell aktör är en central utgångspunkt hos forskare som företräder den här typen av synsätt.231 Wayne Ross poängterar exempelvis att läraren är något mer än
bara verkställare av läroplanstext. Enligt honom har forskarsamfundet ägnat för lite uppmärksamhet åt läraren som professionell aktör
(curriculum maker) med egen makt att forma undervisningen.232 Situationen är likartad vad gäller svensk samhällskunskapslärarforskning även om vi sett en del insatser de senaste åren. Vi behöver mer
kunskap om svenska samhällskunskapslärare och i synnerhet från
klassrumsperspektivet.
Det den professionelle läraren uttrycker i sitt tänkande om samhällskunskapsämnet respektive uttrycker i undervisningen uppfattas som
kunskaper läraren utvecklat genom erfarenheter. Forskningsintresset
handlar om att sätta ord på dessa kunskaper och att förstå dynamiken
mellan dem (inte att bedöma lärarens kunnighet) och hör hemma i
forskningsgenren teacher thinking. Enligt Clark och Peterson finns
det ett intresse i genren att beskriva lärarens tankeprocesser (te-

Arfwedson, Gerhard, Nyare forskning om lärare. Presentation och kritisk analys av huvudlinjerna i de senaste decenniernas engelskspråkiga lärarforskning, Didactica 3 HLS Förlag, 1994, s.
59f. Ett uttryck för denna ansats i lärarforskningen är exempelvis Morrisette och Haas som kritiska
till att så mycket möda lagts ned på att från ett teoretiskt håll definiera social studies och målen med
social studies då lärare själva inte tycks uppleva definitionsproblematiken som speciellt central, se
Morrisette, Irving & Haas, John D., 1982, s. 16f. För samma synsätt se även Marker, Gerald och Mehlinger, Howard, 1992, s. 832; Vann Esslinger, Mary och Superka, Douglas, 1982, s. 169. De sistnämnda tillägger att lärares centrala problem i många fall handlar om så kallade ”classroom realities”.
229 Thornton, Stephen J., Curriculum Consonance in United States History Classrooms, Journal of
Curriculum and Supervision, Summer 1988,Vol. 3, No. 4, 308-320, s. 308.
230 VanSledright, Bruce A. & Grant, S.G., 1994, s. 307.
231 Clark, Christopher M. & Peterson, Penelope L., 1986, s. 256.
232 Ross, Wayne, 2006, s. 30.
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achers´thought processess) men också för att sedan förklara lärarens
undervisningshandlade (teachers´actions and their observable effects) med hjälp av tankarna.233 Clark och Peterson skiljer på tre
aspekter av lärares tänkande; tankar om planering före och efter lektion (teacher planning), interaktiva tankar och beslut (teachers´interactive thoughts and decision) samt teorier och föreställningar (teachers´theories and beliefs). I studien undersöks lärarens
förståelse av ämnet, vilket faller inom den tredje och sistnämnda
aspekten av lärares tänkande. Studien är uppbyggd av intervjuer samt
observationer av lärarens undervisningshandlande. Utgångspunkten
är att de kunskaper som genereras av de två datainsamlingsmetoderna är epistemologiskt olika till sin karaktär.
Den kunskap lärare uttrycker i tal och genom intervju uppfattas här,
med Gary Fenstermacher, som påståendekunskap (propositional
knowledge). Denna kunskap förutsätts spegla lärarens tänkande, vilket är ett perspektivval i linje med den teacher thinking genre som
arbetet är ett bidrag till.234 Den kunskap läraren uttrycker i undervisningshandlandet uppfattas däremot som utförandekunskap (performance knowledge).235 Påståendekunskapen förutsätts komma till ut-

I förlängningen har lärarens undervisningshandlande en koppling till elevernas lärande, vilket är
ett perspektiv som i varierande utsträckning satts i för- respektive bakgrunden i studier. Undervisningens direkta koppling till lärande är ett process- och produktperspektiv man studerat i den genre
Clark och Peterson benämner teaching effectiveness och som är en äldre genre än teacher thinking,
se Clark, Christopher M. & Peterson, Penelope L., 1986, s. 255ff.
234 Jag är medveten om att det finns olika åsikter gällande frågan om i vilken utsträckning lärarens
tal speglar lärarens tänkande och tvärtom. Mitt medvetet förenklande perspektiv på denna komplicerade fråga är att tal i normalfallet sker efter någon typ av inre reflektion och tankeprocess, som teoretiskt sett borde vara extra påtaglig i en intervjusituation. Det gör att lärarens tal i samband med intervju sannolikt speglar mycket (men inte allt) av dennes tänkande. Utgångspunkten harmonierar
med teacher thinking-forskning. Clark och Petersons beskriver ansatsen med följande cirkulära modell: Lärarens föreställningar vilar på det tänkande och de reflektioner denne gjort över sina vunna
erfarenheter. Föreställningarna påverkar i sin tur undervisningshandlandet som i sin tur ger upphov
till nya reflektioner osv. Se Clark, Christopher M. & Peterson, Penelope L., 1986.
235 Fenstermacher, Gary D., The knower and the known: The nature of knowledge in research on
teaching, Review of Research in Education, 20 (3), 3-56, 1994, s. 20ff. Enligt Fenstermacher är forskare oeniga om hur många olika typer av kunskap det finns och bör finnas men enligt honom brukar
påståendekunskap och praktisk kunskap figurera i alla sammanhang, ibland dock under andra rubriker. Se Henrik Hegender som också använder Fenstermachers begrepp men stället rubricerar performance knowledge som procedurkunskap, Hegender, Henrik, Mellan akademi och profession. Hur
lärarkunskap formuleras och bedöms i verksamhetsförlagd lärarutbildning, Linköpings universitet
Institutionen för beteendevetenskap och lärande Linköping Studies in Pedagogical Practices No 12,
Linköping Studies in Behavioural Science No 148, 2010.
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tryck som tal i intervju och uppfattas som kunskap om lärarens förståelse av samhällskunskapsämnet. Utförandekunskapen förutsätts
komma till uttryck genom kroppsligt handlande i undervisningen och
uppfattas som lärarens färdighet i att undervisa i samhällskunskap.
Det kroppsliga handlandet är i studien avgränsat till och synonymt
med lärarens verbala handlande (det vill säga tal) i undervisningen. 236
Hos Fenstermacher finns tydliga influenser från Gilbert Ryles kunskapsbegrepp knowing that och knowing how som kan beskrivas som
intellektuellt vetande respektive praktikgrundad färdighetskunskap.237 I likhet med Fenstermacher uppfattas de två kunskapstyperna
som olika men samtidigt beroende av varandra. 238 En utgångspunkt
är att den påståendekunskap läraren uttrycker i intervjuer bygger på
att denne tänkt och reflekterat över sitt undervisningshandlande och
sina erfarenheter. Reflektionerna utgör ett underlag som påverkar
undervisningshandlandet och handlandet kan i sin tur kan påverka
reflektionerna. En premiss i studien är att läraren i en begränsad utsträckning kan tala om och beskriva de föreställningar som ligger
bakom undervisningen. För att få en mer fullständig bild av lärarens
undervisning så måste vi därefter förlita oss på dennes utförandekunskaper, som antas bestå av delvis oartikulerad kunskap och som uttrycks genom handlandet men inte kan beskrivas intellektuellt av läraren.239 Påstående- respektive utförandekunskap skall inte likställas

Jag väljer i fallet med utförandekunskap att använda begreppet verbalt handlande (även om det i
egentlig mening syftar på tal) för att undvika sammanblandning med påståendekunskap där begreppet tal används men som där syftar på tal i intervju. I ingen av analyserna ingår lärarens kroppsspråk
eller icke-verbal kommunikation.
237 Ryle, Gilbert, The Concept of Mind, Routledge Taylor & Francis Group London and New York,
1949 [2009]. Fenstermacher refererar också till Ryle.
238 Fenstermacher, Gary D., 1994, s. 27. Gilbert Ryle företräder samma förhållningssätt.
239 Se bland annat Michael Polyani som resonerar kring förkroppsligad och tyst kunskap (eller tacit
knowledge) och menar att vi kan mer än vad vi kan berätta om, Polyani, Michel, The tacit dimension,
Gloucester, Mass. Peter Smith, 1966 [1983], s. 4. Vissa forskare är kritiska till begreppet tyst kunskap
på grund av associationerna till något ogripbart och något som är omöjligt att uttrycka språkligt, se
Bohlin, Henrik, Tyst kunskap: ett mångtydigt begrepp I: Bornemark, Jonna (red.), & Svenaeus, Fredrik, Vad är praktisk kunskap?, Södertörns Studies in Practical Knowledge 1, 2009. Ett alternativ är
att tala om praktikgrundad oartikulerad kunskap, se Carlgren, Ingrid, Praktikgrundad kunskap i
lärarutbildningen, I: Bergendal, Gunnar (red), Praktikgrundad kunskap-Uppsatser om vård och
undervisning, Studentlitteratur Lund, 1990. Den praktikgrundade oartikulerade kunskapen kan,
enligt Ingrid Carlgren, uppfattas som nödvändig för att också inhämta ny kunskap eller lösa uppkomna nya situationer. För att förstå något nytt kan det nämligen vara nödvändigt att se bort från
något annat; den etablerade kunskapen träder då i bakgrunden, se Carlgren, Ingrid, Kunskapskulturer och undervisningspraktiker, Daidalos Göteborg, 2015, s. 97.
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med teoretisk respektive praktisk kunskap. Begreppen teoretisk och
praktisk uppfattas i likhet med Marilyn Cochran-Smith och Susan
Lytle som statiska begreppspar, ofta associerade med en skarp åtskillnad.240 Relationen mellan lärarens tänkande respektive undervisning
uppfattas istället som en ömsesidig dialektisk relation, där det är svårt
att fastställa gränserna mellan då lärarens tänkande övergår i ett görande och tvärtom. Det utmanar en traditionell intellektualistisk uppfattning om att ett regelbaserat tänkande går före och dikterar handlandet.241 I undervisningen ställs ofta krav på läraren att agera omedelbart. Läraren är ofta hindrad från att genomföra ett rationellt tänkande där en teoretisk prövning görs mot tänkandet innan agerandet
påbörjas. Lärare kan då istället utnyttja rutinartade strategier de utvecklat för att sänka komplexitetsgraden i arbetet. Det handlar då om
en intuitiv form av praktisk utförandekunskap. Det hindrar emellertid
inte läraren att efter agerandet reflektera på ett mer intellektualiserat
sätt.242
Parallellt med den kunskap lärare utvecklar genom sina erfarenheter
så är jag som undersökare involverad i en vetenskaplig kunskapsproduktion. Relationen mellan dessa två typer av kunskaper och kunskapsprocesser är viktig att precisera för att tydliggöra studiens premisser och bidrag. Cochran-Smith och Lytle skiljer mellan olika synsätt på lärares lärande och hur dessa synsätt i förlängningen påverkar
hur man ser på vilken roll lärarutbildningen spelar för lärares kunskapsbildning. Ett synsätt rubricerar man som knowledge for
practice. Den innebär att externa forskare genererar formell kunskap
som sedan ska tillämpas av lärare för att förbättra undervisningen.
Synsättet vilar på antagandet att den kunskap som behövs för god utbildning produceras på universitet. Här finns en tilltro till att forskningsresultat kan omsättas direkt i praktiken. Ett exempel är hur expertlärares kunskaper kartläggs och generaliseras för att tillämpas av
andra lärare. Ytterligare ett synsätt rubriceras som knowledge in

Cochran-Smith, Marilyn & Lytle, Susan M., Relationships of Knowledge and Practice: Teacher
Learning in Communities, Review of Research in Education, 24, 249-305, 1999
241 Ryle, Gilbert, 1949 [2009], s. 17ff.; Carlgren, Ingrid, 2015, s. 75ff.
242 van Manen, Max On the Epistemology of Reflective Practice, Teachers and Teaching: theory and
practice, Vol. 1, No. 1, (pp.33-50), 1995, s. 8ff.
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practice. Den innebär en fokusering på lärares praktiska kunskaper
som de kommer till uttryck i undervisning och/eller i lärarens reflektioner över undervisningen. Undervisning betraktas som komplex, situerad och svår att förutsäga vilket tvingar läraren att utveckla ett reflexivt förhållningssätt till sina erfarenheter. Undervisningsarbetet
beskrivs i termer av ett personligt utformat och kontextbundet hantverk. Lärarens erfarenhetskunskaper är därför svåra att generalisera.
Lärare genererar egna kunskaper, de tillförs inte utifrån av forskare.
En utgångspunkt är emellertid att kunskapen till stor del inte är artikulerad och att undervisningen kan förbättras om lärare får möjligheter att artikulera dessa.243 Vägledande för den här studien är en
blandning av de två synsätten. Utgångspunkten är att lärare verkar i
en komplex undervisningsmiljö, reflekterar över sina erfarenheter och
drar slutsatser som delvis lagras som personlig oartikulerad kunskap.
Trots att de deltagande lärarnas kunskap uppfattas som personlig så
delar de den gemensamma egenskapen att vara gymnasielärare i
samhällskunskap, vilket innebär att deras kunskaper i viss utsträckning kan generaliseras. I studien finns ett intresse av att på ett vetenskapligt och systematiskt sätt samla in, beskriva och analysera de
kunskaper lärare både påstår om och utför i samhällskunskapsundervisningen.
Olika faktorer försvårar för lärare att studera sin egen praktik vetenskapligt. Graham Nuthall pekar på klassrummets komplexitet som
kan begränsa lärarens möjlighet att registrera, analysera och tolka det
som sker. Andra faktorer gäller svårigheten att som forskande lärare
förhålla sig kritiskt disanserad till sin egen undervisning.244 Därmed
inte sagt att den forskande läraren skulle vara något icke önskvärt
(tvärtom!) men min uppfattning är att universitetsforskare kan bidra
med tid, systematik samt ett mer oberoende kritiskt förhållningssätt.

Cochran-Smith Marilyn, & Lytle, Susan M., 1999. Cochran-Smith och Lytle talar också om ett
tredje synsätt; knowledge of practice. Utgångspunkten här är att den kunskap läraren behöver för att
förbättra undervisningen genereras när läraren själv eller tillsammans med ämneskollegor utforskar
sin egen praktik. Ett antagande är att kunskap inte kan separeras från den person som genererar den.
Kunskapsbildningen är strikt bunden till läraren som aktör och till den lokala kontexten. Se även
Nuthall som rubricerar denna forskning som teacher action research, Nuthall, Graham, Relating
Classroom Teaching to Student Learning: A Critical Analysis of Why Research Has Failed to Bridge
the Theory-Practice Gap, Harvard Educational Review, Vol. 74 No.3 Fall 2004, s. 290f.
244 Nuthall, Graham, 2004.
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Den vetenskapliga och formella kunskap som blir slutresultatet är av
olika anledningar inte avsett att tillämpas på ett instrumentellt regelmässigt sätt av en tänkt publik av andra lärare. De deltagande lärarna
skall inte uppfattas som experter som andra lärare skall fås att uppträda i enlighet med. Deltagarna är inte valda på de premisserna.
Dessutom hindrar undervisningens komplexitet forskningsresultat att
omsättas på ett instrumentellt sätt. Lärare känner bäst de kontextuella villkoren och har därmed goda förutsättningar att reflektera över
hur forskningsresultat kan anpassas. Det är en anledning till att den
formella vetenskapliga ”avhandlingskunskapen” från denna studie ska
uppfattas som ett verktyg för lärares reflektion över hur undervisningen kan utvecklas. Att formalisera kunskaper från expertlärare och
överräcka dessa till andra lärare för att omsättas skulle dessutom signalera att det finns färdiga svar på komplexa frågor. Istället har läraryrket, som Cochran-Smith och Lytle skriver, betydande inslag av osäkerhet och det ställer krav på ett tentativt förhållningssätt och en
känslighet för den lokala kontexten.245

4.2. Läraren och det komplexa undervisningsarbetet
Clark och Peterson poängterar att man i teacher thinking-genren ofta
har ett komplext synsätt på undervisning. Det innebär bland annat att
man inte räknar med några linjära kausala samband mellan exempelvis lärarens tänkande och handlande. I flera fall grundas studier inom
teacher thinking- genren på Freema Elbaz, även om ansatsen att
närma sig lärare som professionella och att beskriva de föreställningar man utvecklar i en komplex undervisningsmiljö anses ha öppnats
av Philip Jackson i studien Life in Classrooms från 1968.246 Elbaz var
emellertid en av de första som i början av 1980-talet på ett systematiskt sätt utforskade läraren som professionell aktör, i medveten kontrast till läraren som passiv överförare av kunskap förtecknad i läroplanen. Hon menade att undervisning var komplext och kännetecknades av ett ständigt handlande och beslutsfattande från lärarens

Cochran-Smith, Marilyn & Lytle, Susan M., 1999, s. 292 f. Det finns dessutom andra anledningar
till att expertlärarforskning är problematisk. En rör definitionen av urvalsgruppen, som lyfts av Nuthall, Graham, 2004.
246 Clark, Cristopher M. & Peterson, Penelope L., 1986, s. 255.
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sida. Enligt Elbaz osynliggjordes detta i renodlade läroplansstudier.
Komplexiteten ställer läraren inför praktiska problem och dilemman,
som denne utvecklar lösningar till och som sedan lagras som praktiska men ofta oartikulerade kunskaper. Den praktiska kunskapen
kommer sedan att guida och strukturera (men inte styra) lärarens
fortsatta undervisningshandlande. Vid tidpunkten menade Elbaz att
lärarnas praktiska kunskaper hade låg status i forskningssammahang.
En vanligare utgångspunkt i forskningen var istället att lärare saknade kunskaper.247 Ett annat återkommande namn är Donald Schön
som hade ett liknande intresse för hur yrkespersoner som professionella reflekterade över och löste dilemman och härigenom utvann
praktiskt grundad kunskap.248
Att sambandet mellan lärarens föreställningar om undervisningen
och den verkställda undervisningen aldrig kan bli linjärt beror bland
annat på att läraren ställs inför moraliska problem och dilemman i
klassrummet. Max van Manen poängterar att läraren kan ställa ett
otal frågor till en och samma situation.249 Ett övergripande dilemma
är att läraren å ena sidan måste agera på problem i sin direkta omgivning men å andra sidan måste prioritera vad andra bestämt och som
uttrycks i exempelvis läroplanen.250 Dilemman kan också uppstå mellan lärares respektive föräldrars övertygelser, vilket visar att påverkande faktorer även finns utanför den direkta fysiska klassrumsmiljön.251 I vardagliga konkreta avseenden kan dilemman uppstå gällande hur hårda krav läraren kan ställa på en elev innan relationen till

Elbaz, Freema, The Teacher´s ”Practical Knowledge”: Report of a Case Study, Curriculum Inquiry, 11, 1981,:1, 43-71 A Journal from the Ontario Institute for Studies in Education, 1981.
248 Schön, Donald A., The Reflective Practitioner – How professionals think in action, Basic Books A
Division of Harper Collins Publishers, 1983 [1991]. Jag är medveten om att vissa forskare som t.ex.
Fenstermacher sedan uppmärksammar vissa skillnader mellan Elbaz och Schön men trots allt uppfattar jag dem som representanter för en genre där man intresserar sig för professionella yrkesutövares praktiska kunskaper. Se Fenstermacher, Gary D., 1994, s. 13.
249 van Manen, Max, 1995, s. 7.
250 Craig, Cheryl, Dilemmas in Crossing the Boundaries on the Professional Knowledge Landscape, I:
Clandinin, Jean D. & Connelly, Michael F., Teachers´Professional Knowledge Landscapes, Advances
in Contemporary Educational Thought, Volume 15 Teachers College Press Teachers College, Columbia University New York and London, 1995, s. 16ff.
251 Connelly, Michael F. & Clandinin, Jean D., Personal and Professional Knowledge Landscapes: A
Matrix of Relations, I: Clandinin, Jean D. & Connelly, Michael F., Teachers´Professional Knowledge
Landscapes, Advances in Contemporary Educational Thought, Volume 15 Teachers College Press
Teachers College, Columbia University New York and London, 1995b, s. 25ff.
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eleven och lugnet i klassrummet äventyras. Ett annat exempel är i vilken utsträckning läraren kan låta sina könsmässiga, etniska och religiösa erfarenheter etc. komma till uttryck i samband med kontroversiella frågor och hur det ena eller andra i så fall påverkar elevernas
lärande. Dilemman av det här slaget berör vad Lyons sammanfattat
som lärarens värderingar, ämneskunskaper, klokhet, uppfattning om
sig själv och eleverna samt relationerna till eleverna.252
Dilemman uppstår även då vardagliga förklaringar möter vetenskapliga. För läraren kan utmaningen bestå i att inte leta ”fel” på elevernas
vardagliga förklaringar. Det är viktigt för att inte riskera att sänka elevernas motivation och för att bibehålla respekten hos dem men samtidigt öppna eleverna för mer vetenskapligt korrekta förklaringar. 253
Lärare måste i varje situation väga åtminstone två huvudintressen
mot varandra; att skapa eller upprätthålla god social ordning respektive att undervisa för att lära.254 Vardagliga dilemman som måste balanseras mot varandra gör läraren till vad Magdalene Lampert kallat
dilemma manager. Dilemmaarbetet gör att läraren utvecklar en yrkesidentitet som är mångbottnad, vilket tycks vara en bild som haft
svårt att slå igenom hos delar av forskarsamhället. Lampert har nämligen konstaterat att en vanlig uppfattning varit att lärare tvingas fatta
beslut mellan dikotoma alternativ och att när beslutet väl fattas så är
dilemmat upplöst. En mer realistisk och klassrumsnära bild är att läraren i sin yrkesidentitet och i sin vardag bär på oupplösta dilemman.
Enligt Lampert accepterar lärare dilemman som en välkommen naturlig realitet och ser dem som användbara och som en del i ett reflekterande förhållningssätt.255
Också Grant har intresserat sig för det komplexa undervisningsarbetet och tecknat en bild över faktorer som kan påverka undervis-

Lyons, Nona, Dilemmas of Knowing: Ethical and Epistemological Dimensions of Teachers´ Work
and Development, Harvard Educational Review, Vol. 60 No. 2 May, 1990, s. 159ff.
253 Lampert, Magdalene, How Do teachers Manage to Teach? Perspectives on Problems in Practice,
Harvard Educational Review, Vol. 55 No. 2 May 1985.
254 Carter, Kathy, Creating Cases for the Development of Teacher Knowledge, I: Russell, Tom & Munby, Hugh (Eds.), Teachers and Teaching: From Classroom to Reflection, The Falmer Press London,
New York, Philadelphia, 1992, s. 116. Att mycket lektionstid går åt till att hålla ordning se även Goodlad, I.J., A Place Called School, 1984, s. 123.
255 Lampert, Magdalene, 1985, s. 190ff.
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ningen. Han skiljer på faktorer knutna till läraren personligen (lärarens föreställningar om värden, pedagogik och undervisningsämnet
samt lärarens egna uppleveser som elev), organisatorisk påverkan
(relation till kollegor och elever, graden av friutrymme samt förekomst av gemensam planering) och slutligen påverkan från policydokument (som läroplaner, läroböcker samt tester och standards). Grant
har inriktat sig på att förstå vilken kraft olika faktorer har att påverka
lärarens undervisningsbeteende. Han sammanfattar en rad faktorer
genom att framhålla att:
Human beings are complex characters, so understanding what drives
them is messy. Some factors seem relatively easy to discern, but most are
complicated largely because it is rare for a single influence to dominate.
Most often, multiple influences are evident, and although some times
those influences cohere, they can just as often conflict.256

Klassrummets komplexitet är en förklaring till varför det är svårt att
omsätta nya läroplaner, men också forskningsresultat, i undervisningen.257 Clandinin och Connelly har konstaterat att lärare ofta
framställts som konservativa och som motståndare till reformer medan läroplansreformatörer framställts som kreativa nytänkare. En
mer nyanserad bild av lärare är att de i en komplex miljö ändå försöker uttrycka sina övertygelser och mål, hur mycket som till slut når
fram är en annan fråga.258 Det gör läraryrket till ett mer dynamiskt
och professionellt arbete än vad som ibland görs gällande, och det är
en tankefigur som blivit en ingrediens i teacher thinking - forskningen. Efter att Jackson, Elbaz och andra introducerade en ansats, som
sedermera blev teacher thinking, har forskningsgenren från början

Grant, S.G., 2003, s. 183f. Se även Merryfield som, i likhet med Grant, påtalat att undervisningen
påverkas av en rad faktorer som står i en komplex relation till varandra. I hennes studie av global
education handlade faktorerna bl.a. om lärarens föreställning och kunskap om ämnet, undervisningsresurser och elevgruppens karaktär, Merryfield M., Pedagogy for global perspectives in education: Studies of teachers´thinking and practice, Theory and Research in Social Education, 26, 342379, 1998.
257 Thornton, Stephen, 1988, s. 309.
258 Connelly, Michael F. & Clandinin, Jean D., Educational Qualities of the Landscape: Desires, Tensions, and Possibilities, I: Clandinin, Jean D. & Connelly, Michael F. Teachers´Professional
Knowledge Landscapes, Advances in Contemporary Educational Thought, Volume 15 Teachers College Press Teachers College, Columbia University New York and London, 1995a, s. 162f.
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och mitten av 1980-talet fått tydligare konturer.259 Clandinin och
Connelly talade i mitten på 1990-talet om en egen epistemologi i
forskningen som bestod just i att läraren uppfattades som en professionell aktör.260
Föreställningen om den komplexa undervisningen och läraren som
professionell aktör gör att det finns skäl att ur forskningssynpunkt
skilja på läroplans- respektive lärargrundade ämnesbeskrivningar. I
en historisk exposé över relationen mellan amerikanska skolreformer
respektive undervisning visade Larry Cuban att undervisningen visserligen kännetecknades av både förändring och kontinuitet men att
kontinuitet var det mest framträdande draget. En av flera orsaker var
att lärare, parallellt med sitt läroplansuppdrag, försökte uttrycka egna
föreställningar och mål både om undervisningsämnet och om skolan i
stort vilket bromsade upp kraften i reformerna.261 Evans har kommit
till en liknande slutsats gällande läroplansreformer och undervisning i
specifikt social studies i USA.262 Även Michael Young har uttryckt ett
behov av att skilja den skriftliga läroplanen från undervisningen med
hjälp av begreppen curriculum as fact och curriculum as practice.
Han menade att det till den skriftiga läroplanen ofta knyts föreställningar om färdigproducerad kunskap. Undervisningen blir för läraren
en fråga om att överföra den färdiga kunskapen. Till praktiserad
undervisning knyts istället ofta föreställningar om kunskap som socialt och historiskt konstruerad och situerad. I undervisningen måste
läraren ta kontextuella hänsyn bland annat till elevers förkunskaper.263 Catherine Cornbleth har gjort en liknande distinktion och talar
om den skriftliga läroplanen som technical conception of curriculum
och det som förverkligas i lärarens och elevernas vardagliga arbete

Lyons konstaterar att teachers´thinking fanns med första gången 1986 som forskningsgenre i
Handbook of Research on Teaching, Lyons, Nona, 1990, s. 161.
260 Connelly, Michael F. & Clandinin, Jean D., 1995b, s. 25 ff.
261 Cuban, Larry, How Teachers Taught. Constancy and Change in American Classrooms, Longman
New York & London, 1984, s. 237ff. För trögrörligheten i skolan och faktorer bakom se även Goodlad,
I.J., 1984, s. 167 ff.
262 Evans, Ronald W., 2004; Patrick, Kathrine Anne, 1998, s. 9.
263 Young, Michael, Curriculum Change: Limits and Possibilities, I: Young, Michael & Whitty, Geoff
(1977), Society, State and Schooling, The Falmer Press Politics and Education Series, 1977, s. 236ff.
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som curriculum as a social process.264 Goodson representerar samma
tankefigur och använder begreppen written curriculum respektive
curriculum as classroom activity.265 Även om Goodson ser en poäng i
att göra en analytisk åtskillnad så varnar han för att förenkla och
ställa den skriftliga läroplanen respektive undervisningen i ett motsatsförhållande till varandra eller att betrakta den ena eller andra som
irrelevant.266
Sammanfattningsvis är läraren som professionell aktör ett starkt motiv till att i ett generellt perspektiv komplettera läroplansstudier med
lärarstudier. Det tycks dock finnas extra starka skäl att göra detta just
i social studies internationellt och i samhällskunskap nationellt. Skillnaden mellan den skriftliga läroplanen och vad lärare förverkligar i
undervisningen kan nämligen, enligt Ross, bli extra stor i just social
studies.267 Internationella studier har visat att innehåll, metoder och
mål i social studies varierar mer i undervisningen än för andra ämnen.268 Anledningen är att lärarna upplever ett professionellt svängrum, som enligt Stodolsky och Grossman bottnar i en historisk politisk oenighet (och därmed otydlighet) om vad social studies är och
borde vara samt ämnets mångdisciplinära karaktär. 269 Det gör den
potentiella skillnaden mellan läroplanen och undervisningen större i
just detta ämne.270 När det kommer till samhällskunskap så visar nationell forskning att situationen är något annorlunda. Här finns en tydligare enighet om vilket innehåll lärare uppfattar som centralt. På
grund av en stark tradition tycks samhällskunskapslärare utnyttja sin

Cornbleth ville på 1980-talet att läroplanen som social process skulle utforskas mer och speciellt
lärarperspektivet: ”Teachers seem to be more powerful determinants of students´actual classroom
experiences than are curriculum documents and materials.” Se Cornbleth, Catherine, Social Studies
Curriculum Construction and Reconstruction, Social Education, September, 1985, s. 556. Se liknande
resonemang om undervisning som konstruerad och formad av lärare och elever hos bl.a. Goodman,
J. & Adler, S., 1985 s. 1., samt Clark, Christopher M. & Peterson, Penelope L., 1986, s. 255.
265 Goodson, Ivor, The Making of Curriculum, I: Goodson, Ivor (Ed.), The Making of Curriculum
Collected Essays, Second Edition The Falmer Press Washington DC, London, 1988 [1995], s. 17. Även
Marker, Gerald och Mehlinger, Howard, 1992, s. 834.
266 Goodson, Ivor, 1988 [1995]. s. 12f. Ett liknande synsätt finns även hos Ross, Wayne, 2006, s. 1ff.
267 Ross, Wayne, 2006, s. 1ff.
268 Stodolsky, Susan S., 1988, s. 74; Marker, Gerald & Mehlinger, Howard, 1992, s. 833; Stodolsky,
Susan S. & Grossman, Pamela L., 1995; Levstik, Linda, 2008, s. 50.
269 Stodolsky, Susan S. & Grossman, Pamela L, 1995.
270 Avvikelsen har enligt Thornton fått vissa läroplansforskare att betrakta undervisningen som ett
problem, Thornton, Stephen, 1988, s. 308.
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professionella frihet på ett begränsat sätt ur ett innehållsperspektiv.
Vad gäller målfrågan finns dock en större komplexitet, och därmed
möjligheter för läraren att låta sina personliga preferenser komma till
uttryck. Detta kan i sin tur öppna för glidningar och olikartade bilder
av samhällskunskapsämnet från ett läroplans- respektive lärarperspektiv.

4.3. Hur lärare uppfattar ämnet – ämnesförståelse
Den andra forskningsfrågan rör vilken förståelse av ämnet lärarna
uttrycker i tal. Det förutsätter att uttrycket förståelse av ämnet definieras. Lärare gör dagligen en mängd prioriteringar av mål, innehåll
och metoder då de planerar undervisningen. Trots att läraren sedan
omsätter planeringen i en komplex undervisningsmiljö visar nationella och internationella empiriska studier att lärarens föreställning
eller förståelse av ämnet spelar en betydelsefull roll för vad som verkställs i undervisningen.271
En central utgångspunkt i studien är att läraren är inriktad på att varaktigt förstå sina erfarenheter och att dra nytta av dessa kunskaper i
nya situationer. Premissen bygger på föreställningen att individen alltid strävar efter och har ett behov av att förstå tillvaron och göra den
sammanhängande och meningsfull. Trots en komplex miljö resulterar
det existentiella behovet av meningsfullhet i en viss kontinuitet och
stabilitet i individens verklighetsuppfattning och agerande. Denna
föreställning företräds bland annat av socialpsykologen Walter
Mischel som varit kritisk mot tanken på att en individs beteende antingen skulle vara personlighets- eller situationsbestämt. För Mischel
är beteendet en produkt av att personlighet och situation samspelar

Se bl.a. Evans, Ronald W., 1994; Patrick, Kathrine Anne, 1998; Knutas, Edmund, Mellan retorik
och praktik-En ämnesdidaktisk och läroplansteoretisk studie av svenskämnena och fyra gymnasielärares svenskundervisning efter gymnasiereformen 1994, Högskolan i Dalarna Doktorsavhandlingar i Pedagogiskt arbete nr 24, 2009; Nygren, Thomas, Erfarna lärares didaktiska insikter och
undervisningsstrategier, Licentiatavhandling Institutionen för idé- och samhällsstudier Umeå universitet, 2009; Lilliestam, Anna-Lena, Aktör och struktur i historieundervisning-Utveckling av elevers historiska resonerande, Gothenburg Studies in Educational Sciences 345 Göteborgs universitet
Acta Universitatis Gothoburgensis 2013; Berg, Mikael, Historielärares ämnesförståelser. Centrala
begrepp i historielärares förståelse av skolämnet historia, Studier i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik nr 22 Doktorsavhandling Karlstad University Studies 2014:6.
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och står i ett dynamiskt förhållande till varandra. Trots detta utgår
han ifrån att det finns en stabil grundstruktur hos individen att falla
tillbaka på i varje situation. Grundstrukturens dynamik med den enskilda situationen gör dock möjligheten att förutsäga individens beteende till viss del begränsad, vilket i det här sammanhanget också gäller att förutsäga lärarens undervisningshandlande.272 En annan företrädare för en liknande föreställning om en slags psykologisk existentiell grundstruktur är Aaaron Antonovsky. Enligt Antonovsky är en
förutsättning för psykisk hälsa att individen upplever det som sker
(innanför respektive utanför individen) som begripligt, i betydelsen
förutsägbart, strukturerat samt möjligt att förstå och förklara. Det
finns alltså grundläggande psykologiska motiv bakom individens drift
att strukturera sina erfarenheter och att utveckla en sammanhängande livshållning att möta nya situationer med. Antonovsky talar om
mönster av livserfarenhet.273
Ur lärarsynpunkt kommer lärarens upplevelser av personlig mening
att forma dennes varseblivning. Med tiden utvecklar läraren strategier
och synsätt för att hantera komplexiteten och för att skapa struktur i
den.274 Mot bakgrund av att en lärare kan vara engagerad i två- till
trehundra interaktioner med andra personer varje timme så är utvecklandet av strategier för att skapa struktur begripligt.275 Utvecklandet av en ämnesförståelse är ett exempel på en sådan strategi.
Även om läraren förutsätts reflektera över och ompröva sina erfarenheter så ses lärarens förståelse av ämnet därför som en tämligen stabil
faktor i undervisningen i jämförelse med andra faktorer. Forskare har
försökt sätta ord på hur den varseblivning läraren utvecklat via sina
erfarenheter verkar och vilken funktion den fyller. Elbaz framhåller
lärarens image som en strukturerande aspekt. Lärarens känslor, värderingar, behov och övertygelser kombineras enligt Elbaz i dennes

Mischel, Walter, Personality Dispositions and Revised: A View after Three Decades, I: Pervin, L.A.
(Ed.), Handbook of Personality: Theory and Research, 111-134. New York: Guilford, 1990.
273 Antonovsky, Aaron, Hälsans mysterium, Natur och kultur, 1991, s. 37ff. Övriga komponenter i det
KASAM-begrepp (Känsla Av Sammanhang) Antonovsky opererar med är att individen upplever
händelser som hanterbara i betydelsen att individen har resurser att möta de krav som finns i situationen.
274 Elbaz, Freema, 1981, s. 55ff.
275 Jackson, Philip W., Life in Classrooms, Teachers College, Columbia University New York and
London, 1968 [1990], s. 149.
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image (föreställning) och ”Images serve to guide the teacher´s thinking and to organize knowledge in the relevant area. The image is
generally imbued with judgement of value and constitutes a guide to
the intuitive realization of the teacher´s purposes.”276 Det är centralt
att image handlar om en intuitiv påverkan. Exempelvis uppger lärare
själva att de använder ett intuitivt snarare än ett rationellt tänkande i
undervisningen.277 Clandinin har senare gjort en liknande beskrivning
av samma begrepp som Elbaz och betonat att
Image is a way of organizing and reorganizing past experience, both in reflection and as the image finds expression in practice and as a perspective
from which new experience is taken. Image is a personal, meta-level, organizing concept in personal practical knowledge in that it embodies a
person´s experience; finds expression in practice; and is the perspective
from which new experience is taken.278

Sammanfattningsvis är utgångspunkten i föreliggande studie att läraren på grund av komplexiteten i undervisningen utvecklat en förståelse för sitt ämne. Förståelsen antas ha samma funktion och innebörd
som image; den strukturerar lärarens erfarenheter och kommer till
uttryck både i reflektion (som påståendekunskap) och i praxis (som
utförandekunskap). Den guidar intuitivt, men styr inte, lärarens arbete och fungerar på det sättet som en orienteringsriktning. Lärarens
förståelse av ämnet kan ses som ett resultat av de kunskaps- och meningsskapande processer läraren varit involverad i.279 Utgångspunkten är att ju fler meningsskapande processer läraren involverats i och
ju mer erfarenhet denne har desto tydligare och mer strukturerad förståelse om ett ämne har denne.280 Erfarna lärare har naturligt nog

Elbaz, Freema, 1981, s. 61.
Jackson, Philip W., 1968 [1990], s. 145.
278 Clandinin, Jean D., Classroom Practice Teacher Images in Action, The Falmer Press London and
Philadelphia, 1986, s. 166. Begreppet har också senare, och i stort med samma innebörd plockats upp
av bland annat Evans. Han har även intresserat sig för orsakerna bakom lärarens images, Evans,
Ronald W., 1994, s. 173f.
279 Carlgren, Ingrid, 2015, s. 82.
280 Exempelvis Martin har funnit att lärarstuderande i geografi har ganska grunda och endimensionella föreställningar (images) om geografi, vilket kan kontrasteras mot studier av ämnesföreställningar hos seniora lärare. Se Martin, Fran, Postgraduate primary education students´ images of geography and the relationship between these and students´ teaching, International Research in Geographical and Environmental Education, 9, 223-244, 2000.
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haft fler tillfällen på sig att reflektera över undervisningen och dra
slutsatser om den.281 Studier visar också att det pedagogiska tänkandet kring valet av undervisningsstrategi är mer utvecklat och tillgängligt hos erfarna lärare. Dessa lärare har dessutom större förståelse för
hur man med hjälp av olika undervisningsmetoder gör ett innehåll
begripligt för eleverna.282 Den här typen av lärarkunskaper byggs upp
efter cirka fem till tio år i yrket och det är under den tidsrymden lärare övergår från ett novis- till ett expertstadium, även om de deltagande lärarna i den här studien inte ska representera experter. 283
I de exempel från tidigare internationell lärarforskning som presenterats finns forskare som utforskat innebörden i lärares förståelse av ett
ämne, olika begrepp som images och conceptions har använts. I de
flesta fall har begreppen varit uppbyggda av lärarens förståelse av
mål, innehåll samt metoder (White, Vinson, Patrick, Harding) men
det finns också exempel på mål och innehåll (Anderson m.fl.) respektive mål och metoder (Evans 1994) och enbart mål (Vann Esslinger
och Superka, Evans 1988). Som tidigare konstaterats finns få liknande
svenska exempel gällande samhällskunskap, insatser har däremot
gjorts inom svensk historiedidaktik. Med utgångspunkt i Evans begrepp educational ideologies har Tomas Nygren via intervjuer kartlagt
det han rubricerade som undervisningsstrategier hos erfarna historielärare. Begreppet är samlande för lärarnas svar på intervjufrågor
om mål, innehåll och metoder. Nygrens resultat överensstämde i stort
med Evans och även han fann tydliga inslag av eklektiska, överlap-

Imsen, G., Lärarens värld – Introduktion till allmän didaktik, Studentlitteratur Malmö, 2007, s.
45; Clark, Christopher M. & Peterson, Penelope L., 1986, s. 265; Arfwedson, Gerhard, 1994, s. 76;
Fransson, Göran & Morberg, Åsa (red.), De första ljuva åren-lärares första tid i yrket, Studentlitteratur, Lund, 2001, s. 191 f.; Wedin, Ann-Sofie, 2007, s. 239; Schüllerqvist, Bengt & Osbeck, Christina,
Lärarnas ämnesdidaktiska insikter och strategier, I: Schüllerqvist, Bengt & Osbeck, Christina, Ämnesdidaktiska insikter och strategier, Studier i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik nr 1,
2009.
282 Stukát, S., Lärares planering under och efter utbildningen, Göteborg: Acta Universitatis
Gothoburgensis, 1998, s. 67.
283 Berliner, David C., Learning about and learning from expert teachers, I: Journal of Educational
Research, 35 (2001) 463-482, 2001; Björklund, Lars-Erik, Från novis till expertFörtrogenhetskunskap i kognitiv och didaktisk belysning, Linköpings universitet, Institutionen för
samhälls- och välfärdsstudier, Norrköping, 2008, s. 135.
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pande och komplexa förhållningssätt hos lärarna.284 Nygren drog
slutsatsen att lärarens föreställning om målet med undervisningen
(varför) är styrande för hur läraren sedan förhåller sig till innehållet
(vad) och metoderna (hur).285 Mikael Berg har i sin tur inspirerats av
Tomas Nygrens ansats men gjort modifieringar gällande de didaktiska
frågor som ingår i det begrepp som används. Berg valde att inkludera
mål och innehåll men exkluderade undervisningsmetoder med motivet att övergripande mönster annars skulle blir svåra att urskilja.286
Det är också ett skäl till att han opererar med begreppet ämnesförståelse och inte med Nygrens begrepp. Begreppet ämnesförståelse vilar
ontologiskt på samma föreställning om image som hos Elbaz och
Clandinin även om stödet tas hos en mer sentida Evans. Hos Berg
fanns även ett intresse för hur biografiska orsaker och erfarenheter
utmejslat de erfarna lärarnas ämnesförståelse. Via enkät och efterföljande intervjuer med en grupp utvalda lärare fann han tre ämnesförståelser och tendenser till ytterligare två. Trots att ämnesförståelserna
var fullt urskiljbara som typer kännetecknades de också av komplexitet och överlappning. Han konstaterade att studien bekräftade bilden
i tidigare internationell och nationell forskning; att lärarna hade utvecklat ämnesförståelser men som var mångfacetterade.287

4.3.1. Utgångspunkter för studiens analytiska begrepp
Exemplen från tidigare forskning visar att det finns en stor perspektivrikedom i medborgarutbildande ämnen som social studies internationellt och samhällskunskap nationellt. Om man har för avsikt att
utforska samhällskunskap så är det därför relevant att göra det utifrån
ett brett analyssätt och med en analysmodell som kan fånga den

Nygren, Thomas, 2009, s. 89ff. I likhet med Evans kategoriserar han också somliga lärare som
eklektiska där undervisningsstrategin kännetecknas av variation, bredd och mångfald gällande mål,
metoder och innehåll.
285 Nygren, Thomas, 2009, s. 92. Trots detta förefaller Nygren ha ett tydligt metodintresse och metod- och Hur-frågan är central i hans strategibegrepp.
286 Berg, Mikael, 2014, s. 22.
287 Berg, Mikael, 2014, s. 179ff. De tre ämnesförståelserna är bildningsorientering, kritisk orientering och identitetsorientering. Den fjärde objektivt orienterad ämnesförståelse och femte färdighetsorienterad ämnesförståelse. Berg identifierade mestadels överensstämmelse men även vissa
skillnader i relation till Nygren och i sin tur till Evans.
284

115

bredd av perspektiv som uttryckts i tidigare forskning. 288 Detta gäller
i synnerhet de mest grundläggande perspektiven som kretsar kring
vetenskapliga mål och politiskt normativa mål. Lärarens preferenser
kring dessa centrala perspektiv kan, men måste nödvändigtvis inte, i
sin tur påverka lärarens preferenser för val-, deltagar- eller deliberativ
demokrati, att vara partisk eller opartisk i kontroversiella frågor, att
koncentrera sig på faktakunskaper eller färdighetskunskaper samt
preferenser för att fokusera på ett lokalt eller internationellt innehåll.
De nedslag som gjorts i tidigare lärarforskning visar emellertid att det
finns empiriskt tungt vägande skäl att undvika att bygga de analytiska
utgångspunkterna på dikotoma föreställningar. Det finns alltså ingen
anledning att ur ett lärarforskningsperspektiv utgå ifrån en antingen
eller- föreställning. Lärare har komplexa eklektiska föreställningar
om ämnet. En och samma lärare i medborgarutbildande ämnen arbetar både mot disciplinära respektive politiska mål och alla ingredienser som ingår i de beskrivna spänningsfälten ingår samtidigt.289 Trots
komplexitet har forskningen också visat att det går att skönja en huvudsaklig tyngdpunkt i lärares sätt att förstå ett ämne.
Kombination av olika kunskapsmål
Den analytiska utgångspunkten är att lärare kombinerar och arbetar
både mot vetenskapliga mål och politiskt normativa mål samtidigt. I
kontrast till röster i den internationella debatten har Thornton hävdat
att samhällsvetenskapliga discipliner alltid legitimerats med att de
uppfyller syften bortom de disciplinära. Enligt honom är det felaktigt

Det är något som också uppmärksammats av exempelvis Torney-Purta m.fl. som konstaterat att
”The area of citizenship education calls for a broad framing, one that includes communities as well as
schools and encompasses attitudes, motivation, and participatory behaviors as well as knowledge and
skills.” Se Torney-Purta, Judith, Hahn, Carole L. and Amadeo, Jo-Ann M., Principles of subjectspecific instruction in education for citizenship, I: Brophy, Jere (Ed.), Subject-specific instructional
methods and activities, Advances in research on teaching Volume 8JAI An Imprint of Elsevier Science, 2001, s. 374.
289 Detta kan vara en anledning till att lärare ibland klassificeras som ideologiskt mainstream, Evans,
Ronald W., 2004, s. 162. Det kan också vara en anledning till att lärare uppfattas som ointresserade
av radikala reformer åt något håll, Jackson, Philip W., 1968 [1990], s. 148. Få radikala skolreformer
åt något håll har fått önskat fotfäste i undervisningspraktiken, det gäller både internationellt och
nationellt. Att man samtidigt arbetar mot till synes motstridiga mål kan också vara en anledning till
att lärare, enligt Kelly, ständigt kritiseras från flera ideologiska håll (från höger till vänster) för de
värderingar man inte förmedlar respektive de värderingar man förmedlar till eleverna, se Kelly,
Thomas, Discussing Controversial Issues: Four Perspectives on the Teacher´s Role, Theory and
Research in Social Education, Spring 1986, Volume XIV Number 2, pp. 113-138, 1986, s. 113.
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att hävda att samhällsvetenskaper enbart studeras för sin egen vetenskapliga skull, isolerade från all ideologisk hänsyn. Lärare är alltid
tvingade att besluta om urval och det är alltid ett ideologiskt beslut
som överskrider det vetenskapliga.290 Thornton ansåg dessutom att
det inte finns något som säger att samhällsvetenskapen och historievetenskapen per automatik skulle gå traditionella eller konservativa
ärenden. Det finns exempel på när samhällsvetares intressen sammanfallit med progressiva samhällsreformatörers. 291 Det är en kombinationsartad hållning Thornton inte varit ensam om. John Slater
verkade i England på mitten av 1990-talet då en debatt om historieundervisningen rasade och som kantades av förenklingar och dikotoma synsätt.292 I en summering av debatten konstaterade Slater att
alla med förkärlek för historia använder historiska kunskaper för syften som går bortom den historiska disciplinen i sig. För att klargöra
skiljer han mellan intrinsic aims respektive extrinsic aims, i svensk
översättning interna respektive externa mål. Det är begrepp som är
viktiga för fortsättningen av den här studien och som från och med nu
används som benämningar. Interna mål markerar disciplinära mål för
historia och ”…include ’knowing the difference between AD and BC’,
understanding the concepts of ’cause’ and ’change’, ‘understanding
that historical statements must be consistent with available evidence,
and so on.” Till skillnad från interna mål markerar externa mål
politiska mål som ”…learning ‘to participate actively in a liberal democratic society’, ‘to counter racism or gender discrimination’, ‘to develop tolerance’ or to become ‘European citizens’…”293 Enligt Slater

Thornton, Stephen J., 2008, s. 19; Thornton, Stephen J., From Content to Subject Matter The
Social Studies, 92:6, 237-242 November/December 2001
291 Thornton, Stephen J., 2008, s. 19f.
292 Samma syn på debatten har Chris Husbands, Alison Kitson och Anna Pendry. De konstaterar att
debatten främst var politisk och stod mellan grupper som uppfattade att syftet var att överföra och
säkra majoritetssamhällets kulturella värderingar och grupper som betonade historiskt tänkande och
färdigheter som skulle kunna användas för att kritiskt granska exempelvis nationell mytbildning. I
likhet med Slater uppfattar de debatten som förenklad, se Husbands, Chris, Kitson, Alison & Pendry,
Anna, Understanding history teaching. Teaching and Learning about the Past in Secondary School,
Open University Press Maidenhead Philadelphia, 2003, s. 29. Debatten om historieundervisningens
syfte och mål är varken en isolerad eller tillfällig engelsk företeelse utan internationell och ständigt
pågående. Se Peck och Seixas för en liknande debatt i Canada, Peck, Carla & Seixas, Peter, Benchmarks of Historical Thinking: First steps, I: Canadian Journal of Education, 31, 4 (2008) 1015-1038,
2008, s. 1017.
293 Slater, John, Teaching History in the New Europe, Cassell Council of Europe series, London,
1995, s. 126.
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förknippas externa mål med att förändra samhället och är bredare
utbildningspolitiska mål. Det skiljer dem från interna mål i historiedisciplinen. De interna målen handlar inte om att förändra samhället.
De handlar om att utveckla kunskaper som i förlängningen kan bidra
till att människor uppfattar samhället på nya sätt, något som visserligen kan leda till att man väljer att förändra samhället. Interna disciplinära historievetenskapliga metoder och historiskt tänkande kan
alltså användas som verktyg för att uppnå samhällsförändrande externa mål. Historiska och samhälleliga mål är inte alltid lätta att särskilja ”…but their emphasis is different and the distinctions
remains.”294
Att den här typen av kombinationsartad utgångspunkt av interna vetenskapliga och externa politiska mål är relevant just i studier av
samhällskunskap bekräftas av att nordiska samhällskunskapsdidaktiker intagit liknande förhållningssätt. De norska forskarna Rolf och
Marianne Tønnessen har exempelvis talat om samhällsvetenskaplig
dannelse och vikten av samhällsvetenskapligt kunnande. Målet med
ett samhällsvetenskapligt kunnande är att bringa klarhet i vad som är
sant och falskt samt att kunna orientera sig i komplicerade samhällssystem. Tønnessens har också talat om en politisk dannelse av värderande karaktär, vars syfte är att utveckla aktiva individer som är i
stånd att påverka samhället. De betonade att det inte fanns någon
motsättning mellan de två målsättningarna utan skillnaden ”mellan
samfunnsvitenskapelig og politisk dannelse er bare for erkjennelsens
skyld. I praksis går de over i hverandre og utfyller hverandre, de hører
sammen.”295 Den danske samhällskunskapsdidaktikern Torben Christensen har intagit en liknande position och använt begreppet samfundsfaglig dannelse för kombinationen av interna och externa

Slater, John, 1995, s. 126. Tankefiguren återkommer hos andra historiker som t.ex. Alan Booth &
och Paul Hyland som menar att intellektuella historiekunskaper har bäring på det praktiska livet
utanför den akademiska miljön. De beskriver därför historieämnet både som ett intellektuellt och
praktiskt ämne, se Booth, Alan & Hyland, Paul (Eds.), The practice of university history teaching,
Manchester University Press, Manchester and New York, 2000, s. 4ff.
294

Tønnessen, Rolf Th. & Tønnessen, Marianne, Demokratisk dannelse. Fagdidaktikk i
samfunnskunnskap, Fagbokforlaget, 2007, s. 18.
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mål.296 De samhällsvetenskapliga kunskapsmålen sträcker sig till att
förstå samhället analytiskt medan de politiska kunskapsmålen överskrider dessa och riktar sig mot att påverka samhället i en mer demokratisk riktning.297 Som tidigare nämnts hade dessutom Bernmark
Ottosson, vid den inledande tidpunkten för avhandlingsarbetet, genomfört en mindre studie baserad på den brittiska historiedidaktiska
tankefiguren om den här typen av komplexa målbilder och begreppen
interna och externa mål samt kombinationsstrategi.298
Om externa mål symboliseras av medborgerliga demokratiska värderingar och handlingar så symboliseras de interna målen av disciplinära fakta- och färdighetskunskaper. Den anglosaxiska debatten om
historieundervisningen kom att beröra även de interna målen och relationen mellan faktakunskaper (content) och färdigheter (skills). Debattlinjen gick mellan å ena sidan företrädare för historia som narrativ att minnas (oftast ett nationellt glorifierande narrativ) och å andra
sidan företrädare för historiska färdigheter att brukas. Skiljelinjen har
även varit synlig i den social studies-forskning som tidigare refererats.299 Alan Booth och Paul Hyland reagerade på polariseringen i debatten. Enligt deras mening fanns det inte någon ”…essential dualism
between skills and knowledge…”.300 Christine Counsell har delat
samma synsätt och menade att content/knowledge hade förenklats
och fått ett oförtjänt dåligt rykte som tråkigt och irrelevant. Motsättningen mellan skills och knowledge var konstlad och Counsell betonade att man på ett ömsesidigt sätt lärde sig det ena genom det andra.

Christensen, Torben S., Samfundsfag som gymnasialt fag, I: Samfundsdagsnyt nr 136, oktober,
2000.
297Christensen, Torben S., Samfundsfag-et senmoderne fag?, I: Nordidactica, 2011:1, s. 17.
298 Det finns inslag av samma tankefigur även i Sandahls studie, Sandahl Johan, 2011. Begreppet
kombinationsstrategi inlånades från Ingrid Mossberg Schüllerqvist och hennes studie om litteraturundervisning, se Mossberg Schüllerqvist, Ingrid, Läsa texten eller ”verkligheten”Tolkningsgemenskaper på en litteraturdidaktisk bro, Doktorsavhandling i didaktik vid Stockholms
universitet, 2008.
299 Se faktaöverföring (content) och nationell glorifiering i citizenship transmission hos t.ex. Barr
m.fl.. Se motsvarande i citizenship persuasion hos Dynneson och Gross och i conservative cultural
hos Morrisette och Haas. Se färdigheter (skills) i social sciences och reflective inquiry hos t.ex. Barr
m.fl. Se motsvarande i citizenship as the study of American history, civics and geography hos
Dynneson och Gross, i process of thinking reflectively och intellectual aspects of history and social
science hos Morrisette och Haas. Inte sällan har kritik riktats mot att man i undervisningen lägger för
mycket vikt vid överföring och memorering av fakta.
300 Booth, Alan & Hyland, Paul, 2000.
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Fakta är exempelvis nödvändiga för att få helhetsförståelse och en
helhetsförståelse gör att detaljernas betydelse framträder tydligare
etc.301 Även Peter Lee har lyft samma ömsesidighet och poängterat att
faktakunskaper är nödvändiga för att överhuvudtaget kunna undersöka något. Färdigheter hjälper oss att organisera fakta och fakta kan
organiseras runt strukturerande ordnande begrepp (så kallad conceptual knowledge).302 En viktig poäng är att undervisningen aldrig kan
vara renodlad utan båda kunskapsformerna förekommer alltid samtidigt. Det är en grundsyn som överensstämmer med den komplexa utgångspunkt som den här studien vilar på.
Under samma tidsperiod som den mest intensiva debatten om historieämnet rasade började disciplinärt orienterade forskare att systematisera kunskaper i social studies och i synnerhet i historia. Historiedidaktiker ville göra upp med vad som uppfattades som en traditionell
bedömningskultur i ämnet; att inpränta en sann och ofta nationellt
färgad berättelse om händelser och fenomen. Peter Lee tillhörde kritikerna och menade att det inte finns en given bild av en händelse, allt
vi kan förlita oss på är olika tolkningar.303 Som kontrast till den enda
berättelsen har Carla Peck och Peter Seixas menat att det istället är
nödvändigt för elever, i synnerhet i mångkulturella samhällen som
t.ex. Kanada, att förstå historia och få verktyg för att närma sig historiska händelser och skeende på ett kritiskt sätt och ur flera perspektiv.304 Lee har ansett att en viktig poäng är att använda verktygen för
att utmana sina vardagliga och förgivettagna föreställningar och
uppnå vad historiker kallar historical understanding och historical
consciousness. 305 Flera historiker har försökt definiera dessa histo-

Counsell, Christine, Historical knowledge and historical skills: a distracting dichotomy, I: Arthur
James, & Phillips, Robert (Eds.), Issues in History Teaching, Routledge Falmer Taylor & Francis
Group, London and New York, 2000 [2007], s. 54ff.
302 Lee, Peter, Putting Principles into Practice. Understanding History, Bransford, John D. & Donovan, Susan M., How Students Learn: History, Mathematics and Science in the Classroom, Washington D.C. National Research Council, 2005, s. 1ff.
303 Lee, Peter, Understanding History, I: Seixas, Peter (Ed.), Theorizing Historical Consciousness,
University of Toronto Press Toronto, Buffalo, London, 2006, s. 129ff.
304 Peck, Carla & Seixas, Peter, 2008. Det har givetvis funnits historiker tidigare som varit ute i
samma ärende som t.ex. Wineburg som tidigt förespråkade vikten av att tänka historiskt., se Wineburg, Sam, Historical Thinking and Other Unnatural Acts.Charting the Future of Teaching the Past,
Philadelphia: Temple University Press, 2001.
305 Lee, Peter, 2006, s. 129ff.
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riska verktyg och ett uppmärksammat försök har gjorts av just
nämnde Peter Lee tillsammans med Rosalyn Ashby.306 Lee och Ashby
skiljde på substantive history eller first-order concepts respektive
second-order concepts. De två kunskapsformerna definierades på
följande sätt:
Substantive history is the content of history, what history is ”about”. Concepts like peasant, friar and president, particulars like the Battle of Hastings, the French Revolution and the Civil Rights Movement, and individuals like Abraham Lincoln, Marie Curie and Mahatma Gandhi are part of
the substance of history. Concepts like historical evidence, explanation,
change, and accounts are ideas that provide our understanding of history
as a discipline or form of knowledge.307

Substantive history eller first-order concepts representeras av faktaoch innehållskunskaper medan second-order concepts representeras
av disciplinära färdigheter som (i direktöversättning); historiska bevis, förklaringar samt orsak och verkan. Efter Lee och Ashby har deras
second-order concepts utvecklats vidare bland annat av Peck och
Seixas. I ett kanadensiskt bedömningsprojekt, där forskare, rektorer
och historielärare deltog, utvecklade man tentativt sex typer av second-order concepts; historical significance, evidence, continuity and
change, cause and consequence, historical perspectives och moral dimensions.308 Som Johan Sandahl noterade 2011 så gick det inte att
hitta ett motsvarande intresse i svensk samhällskunskapsdidaktik av
att utforma och definiera olika typer av kunskaper. Det var bakgrunden till att Sandahl med nära utgångspunkt i Lees och Ashbys, Lees
samt Pecks och Seixas first- och second order concepts utvecklade
motsvarande begrepp för samhällskunskapsämnet och prövade dessa
i intervjuer med samhällskunskapslärare. I studien använde Sandahl
begreppen första ordningens kunskaper för enkla och sammansatta
sakbegrepp och andra ordningens kunskaper för det han kallar äm-

306Lee,

Peter & Ashby, R., Progression in historical understanding among students ages 7-14, In
Stearns, P., Seixas, P. & Wineburg, S. (Eds.), Knowing, teaching, and learning history: National and
international perspectives, (pp. 199-222). New York: New York University Press, 2000.
307 Lee, Peter & Ashby, R., 2000, s. 199.
308 Peck, Carla & Seixas, Peter, 2008. Syftet med projektet var att utveckla examinationsuppgifter
som hade en förankring i historiedidaktisk forskning och som samtidigt skulle vara praktiskt användbara för lärare. Se även Seixas, Peter, Benchmarks of Historical Thinking: A Framework for
Assessment in Canada, Centre for the Study of Historical Consciousness, 2008
http://www.histori.ca/benchmarks/ 2011-03-10.
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nesspecifika färdigheter och redskap och som syftar på kunskaper
som är nödvändiga för att analysera och kritiskt granska. Andra ordningens kunskaper i Sandahls studie var perspektivtagande, kausalitet, slutledning, belägg och abstraktion.309 I denna studie är avsikten
att i anpassad form tillämpa Sandahls andra ordningens kunskaper.
Även om inte samtliga andra ordningens kunskaper ovan kan karakteriseras som färdigheter och inte som just analytiska färdigheter så
omtalas dessa fortsättningsvis som samhällsanalytiska färdighetsmål.
Hur interna men också externa mål relaterar till lärarens förståelse av
ämnet beskrivs nedan.

4.3.2. Ämnesförståelse
I studien används begreppet ämnesförståelse. Det är samma begrepp
som Berg använt men med en delvis annan innebörd. Till skillnad
från Berg baseras begreppet på en utvidgad syn på didaktik. Det innebär att det är grundat på lärarens föreställning om inte bara mål respektive innehåll utan också metoder.310 Dessa aspekter ska uppfattas
som sammankopplade med varandra och utgör den helhet som ämnesförståelsen beskriver. Det utvidgade didaktiska synsättet kan uppfattas som en syntes av anglosaxisk och tysk didaktik. Den förstnämnda med traditionellt större fokus på inlärningsmetodiska perspektiv311 och den sistnämnda traditionellt mer fokuserad på mål- och
legitimitetsperspektivet.312 Metodfrågor har i den tyska traditionen

Sandahl, Johan, 2011, s. 40ff.
För innebörden i begreppet utvidgad didaktik se Jank Werner & Meyer Hilbert Nyttan av kunskaper i didaktisk teori I: Uljens, Michael (red.), Didaktik, Studentlitteratur Lund, 1997, s. 17. För
samma innebörd se även Sjöholm, Kaj, Kansanen, Pertti, Hansén, Sven-Erik & Kroksmark, Tomas,
Ämnesdidaktik-En integrerad del av allmändidaktik, I: Hansén, Sven-Erik & Forsman, Liselott (red.),
Allmändidaktik-Vetenskap för lärare, Studentlitteratur Lund, 2011, s. 65. Den utvidgade betydelsen
gör också att begreppet ämnesförståelse skiljer sig från Lindmarks begrepp ämneskonception. Ämneskonception rör lärarens föreställningar om samhällskunskapsämnet med betoning på mål och
innehåll.
311 Sjöholm, Kaj m.fl., 2011, s. 56.
312 Hopmann, Stefan, Wolfgang Klafki och den tyska didaktiken, I: Uljens, Michael (red.), Didaktik,
Studentlitteratur Lund, 1997, s. 208. Inom tysk didaktik har man t.ex. intresserat sig för ”bildningsvärdet av bildningsinnehållet”, se Blankertz, Herwig, Didaktikens teorier och modeller, HLS Förlag
Stockholm, 1987, s. 52. De tyska erfarenheterna av andra världskriget, och som ett resultat av
segrarmakternas utbildningsideologiska omskolningsprogram i Tyskland, innebar att utbildningens
och undervisningens mål inriktades på demokratiska och långsiktiga samhälleliga mål, se Tønnessen
Rolf Th. & Tønnessen, Marianne, 2007, s. 10f.
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behandlats med mindre intresse.313 Ibland har metodfrågorna exkluderats helt ur det tyska didaktikbegreppet.314 Ämnesförståelse ska
uppfattas som ett benämnande begrepp, synonymt med internationellt använda begrepp som exempelvis images, conceptions och approaches.
Utgångspunkten är att de utsagor, som syntetiseras som ämnesförståelse, uttrycks som påståendekunskap från lärarna i samband med intervjuer och informella samtal. Målsättningar (varför) och lärares utsagor om målsättningar uppfattas som bärande och färgande för lärarens förståelse av hela ämnet. Utgångspunkten är alltså att lärarens
syn på målet med undervisningen utövar ett starkt inflytande över det
innehåll (vad) och de metoder (hur) läraren prioriterar. Det är synen
på målet som håller ihop ämnet till en helhet. Det innehåll och de metoder läraren använder uppfattas därför inte som neutrala i relation
till målet utan står i en beroendeställning till målet och ger direkt eller
indirekt uttryck för målet.315 Det finns forskningsresultat som både
stödjer och utmanar premissen att målet och varför-frågan skulle vara
det mest centrala för lärare. Det finns exempel på att lärare ställer innehåll och metoder i förgrunden i sin planering och föreställning om
undervisning.316 Eftersom alla typer av urval betraktas som normativt

Hopmann, Stefan, 1997, s. 204f.; Klafki, Wolfgang, Kritisk-konstruktiv didaktik I: Uljens, Michael
(red.), Didaktik, Studentlitteratur Lund 1997, s. 22.
314 Sjøberg, Svein, Naturvetenskap som allmänbildning-en kritisk ämnesdidaktik, Studentlitteratur
Lund, 1998 [2002], s. 27.
315 Biesta, Gert J.J., God utbildning i mätningens tidevarv, Liber Stockholm, 2011, s. 42. Jämför även
med van Manen som menat att inte bara målen men även metoderna och medlen har en normativ
betydelse, se van Manen, Max, 1995, s. 7. Jämför även med Thornton som också menat att ett urval
alltid är förknippad med en värdering från lärarens sida, se Thornton, Stephen, 2008. Beröringspunkter finns även med Stodolsky som visat att ämnesinnehållet har en stark påverkan på hur innehållet lärdes ut, se Stodolsky, Susan S., 1988. Patrick har också kunnat visa att lärarens metodval
påverkades av hur denne såg på målet, Patrick, Kathrine Ann, 1998. Jag delar dessutom Bjessmos
uppfattning att varför-frågan är didaktikens huvudfråga, Bjessmo, Lars-Erik, 1992. Jag delar även
Ahlström och Wallins uppfattning att en av didaktikens centrala uppgifter är att studera intentionerna bakom lärarens handlingar, Ahlström, Karl-George & Wallin, Erik, 2000, s. 40.
316 Bjessmo har visat att merparten av so-lärares planeringsdokument var svagare utvecklade gällande mål än gällande innehåll, Bjessmo, Lars-Erik, 1991, s. 8f. I kontrast till Bjessmo har intervjustudier av ämneslärare på gymnasiet visat att de i större utsträckning betonat undervisningens
mål än innehållet och metoderna, se Schüllerqvist, Bengt & Osbeck, Christina, 2009, s. 218. Vidare
har Schiöler visat lärare som satte metod- och bedömningsaspekten i fokus på sin planering medan
andra fokuserade på innehålls- och målaspekten, Schiöler, Katarina, Kurskonstruktörer i ett målstyrt system. En studie av hur två lärare planerar en gymnasiekurs i historia, Studier i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik nr 18 Karlstad University Studies 2012:12, s. 133ff.
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grundade så antas emellertid att lärarens målsättning kommer till uttryck också i innehålls- och metodvalen och i de utsagor läraren gör
om dessa.317 Utgångspunkten är att lärarens utsagor om mål är sammantvinnade och tätt sammanbundna med utsagor om innehåll och
metoder.318 Det finns skäl att anta att det föreligger skillnader mellan
lärare med avseende på hur utförligt man artikulerar sig kring just
målsättning i relation till innehåll och metoder. Detsamma gäller hur
utförligt man artikulerar en sammanhängande bild av ämnet.319 De
sistnämnda aspekterna betraktas som empiriska frågor som prövas i
studien.
Ur analytisk synpunkt är det ett prioriterat arbete att definiera och
kategorisera lärarens målsättning. Det är lärarens syn på undervisningens målsättning som är bestämmande för hur lärarens ämnesförståelse rubriceras. De fyra målsättningskategorier som tidigare identifierats i svensk samhällskunskapslärarforskning är grundläggande
analytiska kategorier (se kapitel 3 och avsnittet Samhällskunskap
som lärarnas ämne - sammanfattning och analys). De fyra kategorierna representerar både interna och externa mål i samhällskunskapsämnet, se figur fem för en förtydligande översikt.
Interna mål

Externa mål

Samhällsorienterande mål

Samhällsanpassande mål

Samhällsanalytiska mål

Samhällsförändrande mål

Figur 5: Fyra målsättningskategorier kategoriserade som interna och externa mål.

Ett antagande är att lärarna själva inte använder målkategorierna i
sitt tal om ämnet. Målkategoribegreppen är abstrakta och det antas
att lärarna använder mer konkreta vardagliga begrepp och utsagor.
Begreppen och utsagorna ansluts i analysen till målkategorierna. Ytterlighetspositionen i varje målkategori speglar en idealtyp. I ytterlig-

Som tidigare refererats finns samma utgångspunkt i bland annat Evans, Ronald W, 1994; Harding,
James Craig, 1999; och Nygren, Thomas, 2009.
318 Utgångspunkten baserar sig på Arfwedson, Gerhard, 1994, s. 116, och har empiriskt stöd genom
bl.a. Nygren, Thomas, 2009, s. 92.
319 Vann Esslinger och Superka pekade exempelvis i sin studie på möjligheten att social studies-lärare
saknade sammanhängande och hierarkiskt ordnade målsättningar och delmål, Vann Esslinger, Mary
& Superka, Douglas P., 1982, s. 174.
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hetspositionen utesluter samhällsorienterande mål samhällsanalytiska och detsamma gäller relationen mellan samhällsanpassande respektive samhällsförändrande mål. Utgångspunkten är emellertid att
läraren kombinerar samtliga mål med varandra på ett komplext sätt
och inte befinner sig i ytterlighetspositioner, vilket är en utgångspunkt med stöd i tidigare forskning. I en och samma lärares sammantagna målbild kan det alltså finnas inslag av både anpassande och förändrande element och både orienterande och analytiska element.
Trots komplexiteten förväntas det som möjligt att urskilja en målprofil eller en orienteringsriktning. Den analytiska ramen kan sammanfattningsvis betraktas som ett internt målkontinuum respektive externt målkontinuum som korsar varandra. Se figur sex.

Figur 6: Målsättningskategorier och komplexa målbilder som analytisk utgångspunkt

Målkategorierna och den tyngdpunkt som uppträder här för varje lärare utgör i sin tur grunden för den klassificering av ämnesförståelse
som görs för varje lärare. Sammanfattningsvis är lärarnas utsagor
mest konkreta medan målsättningskategorierna är mer abstrakta och
ämnesförståelsebegreppet slutligen det mest abstrakta begreppet. Resultatredovisningen längre fram i texten är strukturerad efter de abstraktionsnivåer som beskrivs i figur sju.
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Figur 7: Analytiska abstraktionsnivåer bakom kategoriseringen av lärarens ämnesförståelse

I avsnittet som följer redogörs för vilket underlag analysen av delarna
i ämnesförståelsebegreppet (det vill säga mål, innehåll och metoder)
utgörs av. Den konkreta operationaliseringen av analytiska begrepp
görs längre fram i samband med metod- och analysbeskrivningen i
kapitel 5, Metoder för insamling av material och bearbetning av
material. Dispositionsmässigt presenteras målsättningsnivån först
och följs av innehålls- och metodnivån. På varje nivå motiveras och
beskrivs analytiska begrepp och analytiska utgångspunkter som uppfattas som centrala att använda i en studie av samhällskunskap.
Grunden för begreppen hämtas från nationell lärarforskning, internationell forskning kring medborgarutbildning, statsvetenskaplig teoribildning samt från de vid tidpunkten gällande styrdokumenten.
Det garanterar att begreppen har bred legitimitet gällande samhällskunskap och de kan därför i Patriks Aspers mening betraktas som
kärnbegrepp.320 Den sammansatta karaktären på lärares förhållningssätt till mål som omvittnats i tidigare forskning är anledningen till att
det i analysen söks efter lärarens orienteringsriktning snarare än fixa
position. Därför används uttrycket att läraren orienterar sig som ett
uttryck genom hela analys- och resultatarbetet.

Enligt Aspers karakteriseras kärnbegrepp av att stora delar av det aktuella forskarsamhället i den
aktuella genren är enig om begreppens centrala betydelse. Min slutsats är därför att kärnbegrepp bör
få en central position som analytiska begrepp, Aspers, Patrik, Etnografiska metoder Liber, Malmö,
2011, s. 198.
320

126

Utgångspunkter för analys av mål
Interna kunskapsmål
I den forskning som tidigare presenterats finns exempel som visar att
lärare arbetar för att uppnå interna målsättningar som kategoriseras
som samhällsorientering respektive samhällsanalys. Samhällsorienterande faktamål är nödvändiga att uppnå för att eleverna skall bli orienterade om samhällets organisation och för att förstå samhället.
Olika typer av samhällsanalytiska färdighetsmål är nödvändiga att
uppnå för att få eleverna att förstå hur samhällets delar hänger ihop,
för att förstå vad som orsakar vad och för att genom jämförelser få en
djup och kritisk förståelse av samhällsproblem. Utgångspunkten är att
lärare kombinerar dessa typer av mål med varandra.
I uppnåendemålen för Samhällskunskap A beskrivs samhällsorienterande faktamål. Eleven ska exempelvis ha kunskaper ”om det politiska systemets funktion”.321 Hädanefter citeras och refereras till
denna kursplan, dock utan notangivelse. Man kan också förutsätta att
eleven ska ha tillägnat sig faktakunskaper för att kunna uppnå de
samhällsanalytiska färdighetsmål som förekommer. Färdigheterna i
kursplanen är av olika karaktär men hänger ihop med varandra, återkommande är att eleven ska förstå. Förståelse innebär en förmåga att
se underliggande mönster i samhället samt hur samhällsfenomen står
i samband med varandra.322 Att se samband och samband mellan orsak och verkan är centralt. I kursplanen finns flera formuleringar som
kan associeras med denna typ av förståelse. Eleven ska bland annat
”kunna förstå hur politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden har format och ständigt påverkar såväl vårt eget och det
internationella samhället”. Det anges vidare att eleven ska ”kunna förstå hur man kan påverka politiska beslut på lokal, regional och nationell nivå, inom EU samt internationellt” samt att ”förstå och reflektera över samhällsfrågor ur såväl historiska som framtida perspektiv”.
Att förstå hur olika politiska, ekonomiska, geografiska och sociala
förhållanden format och påverkar samhället kräver en förmåga att

Skolverket, Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf94, SKOLFS, 2000b.
Se Peter Gärdenfors som definierar förståelse som att se underliggande mönster och hur saker
hänger ihop och står i samband med varandra, Gärdenfors, Peter, Förståelse ger djup, I: Pedagogiska magasinet 2010-05-06.
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inta olika perspektiv. Teorier och modeller kan användas som verktyg
för att utveckla förmågan att inta olika perspektiv och för att studera
samband och konsekvenser. Slutligen talas det också om att eleven
ska ”kunna använda olika kunskapskällor och metoder vid arbetet
med samhällsfrågor”. Implicit kan det uppfattas som en källkritisk
målsättning. Hur denna typ av interna mål har operationaliserats och
definierats som analyskriterier beskrivs i nästa kapitel under avsnittet
Analys av lärarens utsagor om målsättningar.
Externa kunskapsmål
I den tidigare presenterade forskningen finns även exempel som visar
att lärare arbetar för att uppnå externa målsättningar som kategoriseras som samhällsanpassande respektive samhällsförändrande mål.
Samhällsanpassande mål är nödvändiga att uppnå för att eleverna
skall kunna klara sig i samhället och bli normalt fungerande medborgare som lojalt upprätthåller det existerande samhället och dess normer. Samhällsförändrande mål är nödvändiga för att få eleverna att
kritiskt granska och ifrågasätta samhället och dess normer och för att
utveckla samhället vidare. Utgångspunkten är att lärare kombinerar
dessa typer av mål med varandra.
Eftersom externa mål i relation till interna är mer övergripande och
långsiktiga så återfinns de främst i ämnets strävansmål,323 även om
det finns aspekter också i uppnåendemålen. I strävansmålen talas det
till exempel om en elev som ”omfattar och praktiserar demokratins
värdegrund”. Vidare anges att undervisningen ska sträva mot att eleven ”utvecklar kunskaper om de mänskliga rättigheterna samt individens rättigheter och skyldigheter i samhället”. I uppnåendemålen
nämns att eleven ”ska kunna tillämpa ett demokratiskt arbetssätt”.
Aspekter av samhällsförändrande mål som nämns är att läraren bland
annat ska sträva mot att eleven ”utvecklar den egna förmågan att aktivt delta i samhällslivet och påverka samhällsutvecklingen”. Med utgångspunkt i strävans- och uppnåendemålen kan konstateras att
samhällskunskapsläraren har att balansera mellan att anpassa och
socialisera eleverna till samhällets oförytterliga värden respektive att

323

Skolverket, Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf94, SKOLFS, 2000b.
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uppmuntra dem att kritiskt granska och ifrågasätta samhället och
samhällets värden.324
Demokrati förekommer som begrepp i tidigare lärarforskning men
också begrepp som är associerade med demokrati som exempelvis
politik, påverka och delta. Som tidigare refererats så etablerades samhällskunskap som ett skolämne till vilket det knöts ett extra demokratiansvar.325 Demokratiska kunskapsmål har därför en särställning just
i samhällskunskap och är enligt Långström och Virta prioriterade i
ämnesplanerna för samhällskunskap.326 Utgångspunkten är att lärare
besitter demokratiska föreställningar men att dessa är abstrakta och
därför måste konkretiseras i analysen. Analysen av lärarens föreställningar om demokratiska målsättningar baseras därför på tre demokratiuppfattningar eller orienteringar. En valdemokratisk orientering innebär en betoning av att medborgarna utvärderar de folkvalda
på valdagen, förväntningarna på politiskt deltagande mellan valen är
låg.327 Viljan att bli återvald ses som en tillräckligt stark drivkraft för
att de folkvalda ska göra sitt bästa för att tillgodose och konkurrera
om medborgarnas intressen. Det är den grundläggande orsaken till
att förväntningarna på politiskt deltagande, diskussioner och opinionsbildning är lågt ställda mellan och utanför valen. Det politiska
ansvarsutkrävande som utövas av folket på valdagen uppfattas som i
huvudsak tillräckligt. Att vara medborgare är i stora stycken liktydigt
med att uppfylla sin plikt och skyldighet som väljare och utvärdera de

Jämför med Biesta som talar om skolans uppdrag i termer av socialisering respektive subjektifiering, Biesta, Gert J.J., 2011. Begreppet oförytterliga värden se bland annat Johansson, Jörgen m.fl. ,
2011, s. 24; Orlenius, Kennert, Värdegrunden-finns den?, Runa förlag Stockholm, 2001, s. 16.
325 Se Englund, Tomas, 1986a [2005], s. 83f.; Dahlgren, Lars Owe & Vernersson, Folke, 1987, s. 14;
Larsson, H.A., Demokrati, historia och medborgarutbildning, I: Utbildning och Demokrati, Tidskrift
för didaktik och utbildningspolitik Volym 6, nr. 2 1997 (s. 53-81), s. 66; Englund, Tomas, Redaktionellt, I: Utbildning & Demokrati Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, Volym 6, nr 2 1997b, s.
5; Larsson, Kent, 2004, s. 16f.; Bronäs, A., 2003, s. 189; Broman, Anders, 2009, s. 36; Långström,
Sture & Virta, Arja, 2011, s. 31ff.; Larsson, Anna, 2011, s. 251.
326 Långström, Sture & Virta, Arja, 2011, s. 53.
327 Begreppet valdemokrati har hämtats från Gilljam & Hermansson, Giljam, Mikael & Hermansson,
Jörgen (red.), Demokratins mekanismer, Malmö Liber, 2003. Jag är medveten om att det existerar
andra benämningar som elitdemokrati och ansvarsdemokrati, för det sistnämnda begreppet se
bland annat Bernmark Ottosson, Ann, Demokratins stöttepelare. En studie av lärarstuderandes
demokratiuppfattningar, Institutionen för utbildningsvetenskap Avdelningen för pedagogik Karlstad University Studies 2005:7, s. 65.
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folkvalda på valdagen.328 Ett inslag i en valdemokratisk orientering är
att de folkvalda är kunnigare än medborgarna och har en större förmåga att överblicka politiska frågor.329 En deltagardemokratisk orientering innebär att det uppfattas som värdefullt att medborgarna
engagerar sig och försöker förändra samhället via exempelvis opinionsbildning, aktioner och demonstrationer vid sidan av valen. I botten finns en tilltro till medborgares intresse och förmåga att delta politiskt i en bredare betydelse.330 Deltagande uppfattas som ett nödvändigt komplement till de folkvalda för att komma tillrätta med brister i samhället. Det deltagardemokratiska engagemanget kan ske såväl i partipolitiska traditionella representativa former som i mer individuella deltagarformer.331 Politikbegreppet är vidgat och politiska
handlingar ses som bredare än valhandlingar. Politiskt engagemang
kan omfatta vardagslivet, arbetsplatser och föreningar och diskussioner i familjen och på fritiden.332 Deltagande är utvecklande för individens politiska självförtroende och handlingskraft och stimulerar till
förnyat engagemang för samhällsproblem. Till skillnad från val- och
deltagardemokratisk orientering, som rör maktutövning i politiska
sammanslutningar, är en deliberativ demokratiorientering starkare
kopplad till den demokratifilosofiska frågan om hur vi ska komma
överens och hur åsikter bildas. Kopplingen till ett mer direkt politiskt
beslutsfattande är svagare. En deliberativ demokratiorientering innebär att stor vikt läggs vid betingelserna för det politiska samtalet. I
syfte att stärka och utveckla demokratin betonas att samtal förs under
fria och jämlika former där en gemensam förståelse eftersträvas.
Centralt är att den som talar känner tillit att uttrycka sina sanna intentioner och erfarenheter.333 Med en deliberativ demokratiorientering är man öppen för att ifrågasätta auktoriteter och traditioner.334
Karakteristiskt för den deliberativa demokratiska miljön är att den

Johansson, Jörgen m.fl., 2011, s. 20.
Bernmark Ottosson, Ann, 2005, s. 66.
330 Eriksson, Cecilia, 2006, s. 70; Johansson, Jörgen m.fl., 2011, s. 20.
331 Oscarsson, Henric, Demokratitrender I: Oscarsson, Henric (red.), Demokratitrender, SOMrapport 32, 2003, s. 16ff.; Gilljam, Mikael & Hermansson, Jörgen, 2003.
332 Eriksson, Cecilia, 2006, s. 70f.; Johansson, Jörgen m.fl., 2011, s. 20.
333 Eriksson, Cecilia, 2006, s. 70f.
334 Englund, Tomas, Deliberative communication: A Pragmatist Proposal, Journal of Curriculum
Studies, Vol. 38, No. 5 p. 503-520, 2006.
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präglas av ett undersökande prövande förhållningssätt.335 Jämlika
samtalsvillkor ses som en viktig förutsättning för åsiktspluralism och
för att slutligen nå fram till ett ömsesidigt samförstånd. 336 Samtalets
centrering kring konflikter och skilda perspektiv är kännetecknande.337 Kännetecknande är också en stark tro på att alla människor
kan utvecklas till förnuftiga resonerande individer med förmåga att på
ett rationellt sätt inse att egna intressen sammanfaller med andras. 338
Utgångspunkter för analys av metoder
I kursplanen uttrycks inga undervisningsmetoder. Grunden för analysen har därför tagits i de metoder läraren själv framhållit som viktigare än andra och som förekommit i de beskrivningar läraren gjort av
sin undervisning. Vid sidan av detta visar den forskning som tidigare
presenterats att debatt, diskussion och samtal är centralt i undervisningen. Johan Liljestrand beskriver samhällskunskap som ett ämne
där elever regelbundet diskuterar aktuella frågor som känns igen från
den offentliga debatten.339 Sture Långström och Arja Virta frågar sig
om inte möjligheten att stöta på kontroversiella frågor är särskilt stor
just i samhällskunskap på grund av att ämnet är uppbyggt av flera
samhällsvetenskapliga discipliner som innehåller områden ”som kan
vara känsliga eller kontroversiella och därmed svåra att hantera” samt
att det i ämnesanvisningarna finns krav på att arbeta med aktuella
ämnen.340 Internationellt är forskningen om kontroversiella samhällsfrågor en egen genre. Genren är traditionellt associerad med en reflective inquiry tradition men består idag av varierande ansatser.341
Inte sällan kopplas forskning om kontroversiella frågor samman med

Liljestrand, Johan, Demokratiskt deltagande-diskussionen som undervisning och demokrati,
Liber Stockholm, 2011, s. 9.
336 Premfors, Rune & Roth, Klas, En demokratisyn och ett forskningsfält, I: Premfors, Rune & Roth,
Klas (red.), Deliberativ demokrati, Studentlitteratur Lund, 2004, s. 12ff.; Biesta, Gert J.J., 2011, s.
115ff.
337 Skolverket, 2000a.
338 Oscarsson, Henric, 2003, s. 18ff. Jag är medveten om att det i den deliberativa idédiskussionen
förekommer olika synsätt på kravet om rationell argumentation, se Biesta, Gert J.J., 2011, s. 120.
339 Liljestrand, Johan, 2002, s. 14.
340 Långström, Sture & Virta, Arja, 2011, s. 240.
341 Se mångfalden och perspektivrikedomen i social issue-genren i exempelvis Evans, Ronald E. &
Warren Saxe, David (Eds.), Handbook on Teaching Social Issues, NCSS Bulletin 93 Newark Street,
NW, Washington, DC 1996.
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forskning om klassrumsklimat.342 I flera fall kopplas även kontroversiella samhällsfrågor ihop med nyheter och nyhetsanvändning.343 En
återkommande fråga för forskare som intresserat sig för kontroversiella samhällsfrågor är frågor om politisk socialisation och då handlar
det om vilka metoder som kan användas för att komma till rätta med
politiska problem som sjunkande valdeltagande och politisk apati
bland unga.344
Debatt, diskussion och samtal uppfattas som undervisningsmetoder.
De förutsätts vara metoder läraren använder för att uppnå vad som
benämns som kommunikativa mål.345 I kursplanen finns flera kommunikativa mål formulerade. I kursplanens strävansmål står angivet
att eleven ska fås att utveckla ”kunskaper för att kunna ta ställning
och agera” men också att utveckla ”sin förmåga att formulera frågor,
argumentera och uttrycka ståndpunkter”. I uppnåendemålen talas det
om att eleven ska ”kunna formulera, förstå och reflektera över samhällsfrågor”. I kursplanen finns inga tydliga anvisningar som anger
när och hur läraren ska arbeta mot dessa mål. Debatt, diskussion och
samtal nämns inte som metoder. Enligt Liljestrand är det heller inte
klart angivet ”…när läraren under diskuterande aktiviteter ska avstå
eller fungera som auktoritet i olika frågor som aktualiseras när kontroversiella ämnen tas upp.”346 Lärarens roll i en diskussion eller debatt om kontroversiella frågor är extra komplex. Balansen mellan att,
med Gert Biestas ord, socialisera eleverna in i samhällets etablerade

Se bland annat Ehman, Lee, Social Studies Instructional Factors Causing Change in High School
Students’ Socio-political Attitudes over a Two-Year Period, Paper presented at Annual Meeting of
the American Educational Research Association New York, New York, April 3-8, 1977; Hemmings, A.,
High School Democratic Dialogues, American Educational Research Journal, Spring 2000, Vol. 37,
No. 1 pp. 67-91, 2000.
343 Hahn, Carole L. & Avery, Patricia G., Effect of Value Analysis Discussions on Students´Political
Attitudes and Reading Comprehension, Theory and Research in Social Education, Summer, 1985
Volume XII Number 2, pp. 47-60, 1985; McDevitt, Michael & Kiousis, Spiro, Experiments in Political
Socialization: Kids Voting USA as a Model for Civic Education Reform, CIRCLE Working paper 49:
August 2006; Haas, Mary E. & Laughlin, Margaret A., Teaching current events: Its status in social
studies today, Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association New Orleans, LA April 24-28, 2000.
344 Se bl.a. Hess, D., Controversial issues and democratic discourse, I: Levstik, Linda S. & Tyson,
Cynthia A. (Eds.), Handbook of Research in Social Studies Education, Routledge Taylor & Francis
Group New York and London, 2008; McDevitt, Michael & Kiousis, Spiro, 2006.
345 Liljestrand, Johan, 2011, s. 42.
346 Liljestrand, Johan, 2002, s. 27.
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värderingar och att subjektifiera eleverna och uppmuntra dem till ett
eget kritiskt tänkande är extra aktualiserade i frågor av den här karaktären.347 Det kan även jämföras med Liljestrand som skriver om lärarens sammansatta roll ”…som både kunskapsförmedlare, eller ’ställföreträdande expert’, och samtidigt elevernas diskussionsledare.” 348
Hur lärarna förhåller sig i samband med kontroversiella samhällsfrågor antas påverka karaktären på den kunskap som kommer till uttryck i undervisningen. Den teoretiska utgångspunkten har hämtats
från Thomas Kelly. Kelly har på teoretisk väg identifierat fyra positioner (positions) som läraren kan inta i samband med kontroversiella
frågor. Exclusive neutral (exkluderande neutralitet) innebär att läraren inte ens lämnar utrymme för kontroversiella frågor utan exkluderar dem ur undervisningen. En anledning kan vara att läraren upplever det svårt att ge en rättvis bild av alla tänkbara synsätt. Det kan
även uppfattas som en privatsak att förhålla sig till kontroversiella
frågor och att skolans uppgift är att syssla med värderingsfri kunskap
man vet är sann. Exclusive partiality (exkluderande partiskhet) innebär att läraren medvetet försöker få eleverna att acceptera lärarens
synsätt som det rätta synsättet. Andra synsätt döljs eller nedvärderas.
En anledning kan vara att läraren känner en plikt att berätta hur det
ligger till och att förmedla samhällets traditionella värderingar. Neutral impartiality (neutral opartiskhet) innebär att läraren strävar efter att få eleverna att fritt pröva alla perspektiv på frågan. Olika perspektiv synliggörs och utsätts för opartisk granskning. Det kräver att
läraren skapar en klassrumsmiljö som är tolerant inför tvetydigheter
och där alla kan uttrycka sig utan rädsla för att bli förlöjligad eller
censurerad. Positionen kan kräva att läraren uppträder som djävulens
advokat för att säkerställa att alla perspektiv kommit fram. Det kan
också hända att läraren motvilligt avslöjar sin åsikt. Den uppfattas då
som en åsikt bland många och framställs inte som den rätta. Commited impartiality (engagerad opartiskhet) innebär att läraren tydligt uttrycker sina åsikter men samtidigt uppmuntrar till sanningssökande. Centralt är att läraren inte försöker övertyga eleverna om sin
åsikt. Att läraren uttrycker sin åsikt signalerar äkta engagemang. Det

Biesta, Gert J.J., 2011, s. 27 f. För samma tematik se även: Liljestrand, Johan, 2011, s. 43; Sandahl,
Johan, 2015, s. 81.
348 Liljestrand, Johan, 2011, s. 64.
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kan i idealfallet stimulera eleverna till att konfrontera sina åsikter mot
lärarens. Läraren blir förebildlig och en demokratisk auktoritet. Det
framgår inte om positionerna ska uppfattas som dikotoma men Kelly
argumenterar för att det inte finns någon motsättning i att uttrycka
sin egen åsikt men samtidigt vara opartisk.349 Utifrån Kellys positioner talas fortsättningsvis om lärarens kommunikativa orientering.
Utgångspunkter för analys av innehåll
I den svenska lärarforskning som presenterats tidigare framgick att
lärare totalt sett prioriterade ett brett innehåll bestående av statsskick, internationell politik, nationalekonomi, privatekonomi, lag och
rätt samt EU. Dessa kategorier ligger därför till grund för att förstå
lärarens utsagor om innehållet. Innehållet är inte speciellt konkret
framskrivet i kursplanen. Det kan dock noteras att det i uppnåendemålen talas om politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden, politiska system och politiska beslut. I strävansmålen talas
det förutom om politiska system och politiska beslut också om ideologier, nationella minoriteter samt internationella relationer. Utgångspunkten är att det innehåll läraren själv framhållit som viktigare än
annat innehåll är ett prioriterat innehåll.
Till innehållet hör också en rumslig geografisk aspekt. Globaliseringen har aktualiserat frågan om vilket eller vilka samhällen eleverna bör
ha kunskap om.350 De geografiska gränser för samhället är en aspekt
av extra dignitet för ett skolämne som samhällskunskap som står i en
särskild relation till samhällsförändringar.351 Frågan är kopplad till
olika synsätt på medborgarskapets innebörd i en globaliserad tidsålder.352 Johansson m.fl. framhåller exempelvis att medborgarskapets

Kelly, Thomas, 1986.
Globalisering kan exempelvis avse ett ”gränsöverskridande flöde av varor, idéer, kapital, tjänster
och människor”, se Fernández, Christian, Medborgarskap och demokrati i globaliseringens tidevarv,
I: Jönsson, Christer, Jerneck, Magnus & Stenelo, Lars-Göran (red.), Politik i globaliseringens tidevarv, Studentlitteratur Lund, 2011, s. 110. Det kan också avse ett flöde av kultur, attityder och livsåskådningar, se Nihlfors, Elisabeth, Kunskap vidgar världen-Globaliseringens inverkan på skola och
lärande, Underlagsrapport nr 26 till Globaliseringsrådet, 2008, s. 12. Slutligen kan globalisering
innebära en internationalisering av kommunikation och massmedia, se Nordgren, Kenneth, Vems är
historien? Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella Sverige, Doktorsavhandlingar inom den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt arbete nr 3, 2006, s. 34.
351 Långström, Sture & Virta, Arja, 2011, s. 113.
352 Nordgren, Kenneth, 2006, s. 35.
349
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”traditionella band till nationalstaten synes blir alltmer försvagad till
förmån för politiska gemenskaper som formas utifrån andra identitetsgrunder. ”353 Långström och Virta har gjort samma iakttagelse.
Medborgaren kan i dagsläget ha medborgerliga skyldigheter åt ett
globalt, nationellt, regionalt och lokalt håll. En central fråga rör relationen mellan medborgarskapet och den nationella identiteten och
samhörighetskänslan med nationen.354 Hos internationella forskare,
nischade mot medborgarutbildning, tas utgångspunkten ofta i globaliseringsprocesser som gjort nationalstaten allt mer etniskt, kulturellt
och religiöst pluralistisk. Grundfrågan man internationellt uppehåller
sig vid är hur en utbildning kan utformas som syftar till att utveckla
kompetenser och en identitet hos medborgare som är nödvändiga för
att respektera kulturell mångfald men som samtidigt inlemmar medborgaren i gemensamma nationella värderingar.355 Vad som ur ett
perspektiv kan uppfattas enbart som geografisk etikettering har djupare bottnar som handlar om känslor av identitet och samhörighet. 356
Hur läraren orienterar sig geografiskt rumsligt i innehållsurvalet kan
därför signalera något om hur denne förstår målet med undervisningen. Den geografiska rumsliga dimensionen har kommit till uttryck i
den svenska lärarforskning som presenterats och i det innehåll lärarna prioriterar. De nationellt dominerade kunskapsområdena statsskick och ekonomi tillhör tillsammans med internationell politik de
mest prioriterade.357 Totalt sett dominerar ett nationellt innehåll.358

Johansson, Jörgen m.fl., 2011, s. 105.
Långström, Sture & Virta, Arja, 2011, s. 25.
355 Se bl.a. Banks, James A. & Diem, Nguyen, Diversity and citizenship education. Historical, theoretical, and philosophical issues I: Levstik, Linda S. & Tyson, Cynthia A. (Editors), Handbook of Research in Social Studies Education, Routledge New York and London 2008; Gutman, Amy, Unity
and Diversity in Democratic Multicultural Education: Creative and Destructive Tensions, I: Banks,
James A. (Editor), Diversity and citizenship education – Global perspectives, Jossey Bass A Wiley
Imprint San Francisco 2004; Doyle, E. Stevick & Levinson, Bradley A.U., Reimagining Civic Education – How Diverse Societies form Democratic Citizens, Rowman & Littlefields Publishers, Inc. Lanham-Boulder-New York-Toronto-Plymouth, UK 2007 USA; Gross, Richard E. & Dynneson, Thomas
L., 1991.
356 Torney-Purta Judith m.fl., 2001, s. 376.
357 Om svensk nationell dominans på kunskapsområdet statsskick och politik se Vernersson, Folke,
1999, s. 135f.; Odenstad, Christina, 2010, s. 114; Karlefjärd, Anna, 2011, s. 56f.; Karlsson, Annika,
2011, s. 160; Wall, Peter, 2011. s. 160; Lindmark, Torbjörn, 2013, s. 64. Om svensk nationell dominans på kunskapsområdet ekonomi se Odenstad, Christina, 2010, s. 120ff.
358 Vilket stöds av Odenstad som funnit att de prov som ingår i hennes studie ”…främst ger uttryck
för att monokulturellt perspektiv. Provfrågorna fokuserar på svenska förhållanden på nationell nivå
353

354
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Bilden av de lokala och regionala perspektivens ställning är mer oklar.
Det finns studier som indikerar att lokalsamhället spelar en stor roll i
undervisningen359 medan andra uppmärksammar en frånvaro av regionala och lokala perspektiv.360
I kursplanen framträder ett geografiskt sett brett ämne. I strävansmålen talas det om att utveckla kunskaper om och reflektion över ”samarbete och konflikter i internationella relationer”. Vidare talas om en
”förståelse av såväl det svenska som det internationella samhället i
historisk belysning” samt kunskaper som gör det möjligt ”att kunna ta
ställning och agera i lokala, regionala och globala frågor”. Både lokala,
regionala, nationella och internationella nivåer uttrycks i strävansoch uppnåendemålen. I uppnåendemålen formuleras att eleven ska
ha kunskap om hur politiska, ekomomiska, geografiska och sociala
förhållanden format och påverkar ”såväl vårt eget samhälle som det
internationella samhället”. Eleven ska dessutom ha kunskap ”om politiska systemets funktion på ”lokal, regional, nationell och EU- nivå”
samt kunskap om hur politik på ”lokal, regional och nationell nivå,
inom EU samt internationellt” kan påverkas. Kursplaneförfattarna
använder politiska signalord som samarbete, konflikt, ta ställning,
agera samt politiska system och politiska beslut i anslutning till de
geografiska rumsliga nivåerna lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. De geografiska nivåerna är inte tomma rumsliga etiketter.
Varje nivå är snarare en politisk arena som det förutsätts att medborgarna har kunskap om, identifierar sig med och verkar på. Fortsättningsvis rubriceras därför nivåerna som geopolitiska samhällsnivåer
och i analysen talas det i termer av lärarens geopolitiska orientering.361

med relativt få inslag av internationella eller mångkulturella perspektiv.” Odenstad, Christina, 2010,
s. 132.
359 Vernersson, Folke, 1999, s. 141.
360 Odenstad fann att få provfrågor i samhällskunskap på gymnasiet berörde den regionala och lokala
nivån, Odenstad, Christina, 2010, s. 141.
361 Det handlar alltså om fyra geopolitiska samhällsnivåer under förutsättning att EU räknas som
internationell eller nationell eller båda två samtidigt och att global är synonym med internationell.
Geopolitisk ska inte förväxlas med den gängse definitionen av geopolitik som syftar på studier om
staters agerande och maktställning utifrån geografiska förhållanden som territorium, läge, resurser,
befolkningsfördelning m.m. NE sökord ”geopolitik”, 2013-06-26.
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Sammanfattningsvis ser den analytiska grunden för ämnesförståelsebegreppet ut som beskrivningen i figur åtta.
Mål

Metod

Innehåll

Målsättningstyp
Samhällsorienterande
Samhällsanalytisk
Samhällsanpassande
Samhällsförändrande

Prioriterade metoder
Kommunikativ orientering

Prioriterat innehåll
Geopolitisk orientering
Lokal
Regional
Nationell
Internationell

Demokratisk orientering
Valdemokratisk
Deltagardemokratisk
Deliberativ
Figur 8: Den analytiska grunden för ämnesförståelsebegreppet.

4.4. Hur lärare verkställer ämnet – undervisningsämne
Fokus har hittills legat på det ämne läraren förväntas tala om som påståendekunskap i intervjuer. I studien undersöks också hur läraren
verkställer ämnet som utförandekunskap i undervisningen. Fortsättningsvis används begreppet undervisningsämne för detta ämne.
Undervisningsämne syftar på hur läraren i klassrummet iscensätter
mål, innehåll och metoder med en avsikt att få eleven att lära sig något, undervisningsämnet är det ämne läraren ger uttryck för i klassrummet i denna process. Undervisningsämnet utgår från lärarens
perspektiv (jämför med definitionen av undervisning i kapitel 3 och
avsnittet Syfte och forskningsfrågor).362
Det finns olika skäl till att olika begrepp används för det uppfattade
respektive verkställda ämnet. Ett skäl är att lärarens ämnesförståelse
och undervisningsämne inte kan överensstämma fullständigt. De
kunskaper läraren uttrycker som ämnesförståelse respektive undervisningsämne betraktas som epistemologiskt olika och utgår från lärarens tänkande respektive handlande och har därför insamlats med
olika datainsamlingsmetoder. Analysen har sedan anpassats efter karaktären på de empiriska materialen, vilket beskrivs i nästa kapitel.
Ämnesförståelsen baseras på påståendekunskaper som uttrycks i tal
genom intervjuer. Undervisningsämnet baseras på utförandekunskaper i form av lärarens verbala handlande i undervisningen och

362

För definition av undervisning se Kroksmark, Tomas, 1997, s. 82f.
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som insamlas genom observationer.363 En annan skillnad är att klassrumsmiljön, i relation till intervjumiljön, är mer komplex och fylld av
påverkande faktorer. Förutom dessa skillnader så finns det skäl att
anta att ämnesförståelsen är mer abstrakt än undervisningsämnet.
Ämnesförståelsen är en övergripande långsiktig beskrivning medan
undervisningsämnet är mer konkret och kortsiktigt. Då man relaterar
ämnesförståelse och undervisningsämne till varandra bör man även
räkna med observatörseffekten som påverkande faktor. Sannolikt är
läraren mer benägen, än i normalfallet, att hålla inne med egna åsikter i kontroversiella frågor då en observatör är på plats. Det kan påverka undervisningsämnet och hur relationen mellan undervisningsämne och ämnesförståelse gestaltar sig. Det finns även skäl att förvänta sig individuella variationer mellan lärarna i vilken utsträckning
ämnesförståelsen överensstämmer med undervisningsämnet. 364 Som
tidigare poängterats förutsätts lärarens ämnesförståelse påverka
undervisningsämnet och tvärtom. Påståendekunskapen, som är resultatet av lärarens reflektion, förutsätts dialektiskt påverka dennes utförande liksom utförandekunskapen förutsätts påverka de påståenden
denne gör. I figur nio tydliggörs grunderna för begreppen ämnesförståelse och undervisningsämne.
Kriterium

Ämnesförståelse

Undervisningsämne

Ämnesnivå
Framställning
Tidsrymd
Miljö
Ontologisk grund
Kunskapsform
Uttrycksform
Metod för datainsamling

Uppfattat ämne
Abstrakt
Långsiktig
Intervjumiljö
Tänkande
Påståendekunskap
Tal
Intervjuer

Verkställt ämne
Konkret
Kortsiktig
Klassrumsmiljö
Handlande
Utförandekunskap
Verbal handling
Observationer

Figur 9: Begreppen ämnesförståelse och undervisningsämne.

Jag är medveten om att man på vissa håll inom lingvistiken uppfattar allt tal som en handling och
därför använder begreppet talhandling. Det är ett rimligt förhållningssätt, men för att särskilja de två
typer av kunskap som undersöks (påstående- respektive utförandekunskap) så markerar emellertid
tal i den här studien det läraren säger i intervjuerna medan verbalt handlande markerar det läraren
säger till eleverna i undervisningen även om det i båda fallen visserligen rör sig om en handling från
lärarens sida.
364 Resultat från tidigare studier ger en något varierande bild av överensstämmelsen mellan lärarens
tänkande respektive handlande i undervisningen. Evans fann individuella skillnader i graden av
överensstämmelse mellan lärarna, Evans, Ronald E., 1994, s. 203.
363
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Som tidigare konstaterats så riktas intresset i delstudie tre mot vilken
funktion nyheter fyller i undervisningen. Undervisningsämne i
delstudie tre utgörs av den undervisning som kommer till uttryck genom lärarens nyhetsanvändning. Lärares nyhetsanvändning sker i
olika undervisningskontexter och har olika inramning. Ett antagande
är att nyheter kan fylla något olika funktioner hos en och samma lärare beroende på kontext och inramning. I studien skiljs på två typer
av nyhetsanvändning som sker i två kontexter och som känns igen
sedan tidigare i texten: Nyhetsbevakning respektive nyhetsintegrering
(se avsnittet Nyheters roll i lärarnas ämne i kapitel 3 för beskrivning
av de två typerna). Olika kontexter gör därför att man kan tala om
olika varianter av lärarens undervisningsämne. En variant av undervisningsämne kommer till uttryck i den nyhetsanvändning som sker
under nyhetsbevakningen, en annan variant kommer till uttryck i nyhetsintegreringen. Dessutom kan olika former av bevakning användas
av en och samma lärare. På ett summerande sätt kan man dessutom
tala om ett sammanslaget undervisningsämne. Det består av den bild
av ämnet som uppstår då varianterna av undervisningsämnen adderas med varandra. Förståelse för begreppets uppbyggnad är viktig då
analys och resultatredovisning bygger på denna struktur. Likheter respektive olikheter mellan dels varianter av undervisningsämnet och
dels mellan undervisningsämne och ämnesförståelse kommer att diskuteras. I figur 10 illustreras hur begreppet undervisningsämne är
uppbyggt då nyheter används:
Variant A av undervisningsämnet

Variant B av undervisningsämnet

Variant A + B

Nyhetsbevakning

Nyhetsintegrering

Det sammanslagna undervisningsämnet

Figur 10: Uppbyggnaden bakom begreppet undervisningsämne vid undervisning om nyheter.

4.4.1. Nyheters funktion i undervisningsämnet
Eftersom delstudie tre rör nyhetsanvändning är det nödvändigt att
definiera begreppen nyhet och nyheters funktion. Ett typiskt drag hos
en nyhet är att den är offentliggjord och kommit till allmänhetens
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kännedom via offentliga nyhetsmedier.365 Kriteriet gör att personliga
och lokala företeelser som inte offentliggjorts i offentliga nyhetsmedier exkluderas från nyhetsbegreppet. Ett annat kriterium är tid. En
nyhet definieras som en händelse eller företeelse som inträffar, ska
inträffa eller har inträffat eller accentuerats inom det senaste dygnet
och maximalt så långt tillbaka som fem år.366 Accentuering syftar på
om en företeelse av processkaraktär förändras på ett distinkt sätt. 367
Nyhetsbegreppet innefattar även händelser som är planerade att inträffa. Det är inte ovanligt att lärare i samhällskunskap arbetar med
sikte på kommande händelser som exempelvis val, politiska toppmöten eller klimatförhandlingar. Tidsspannet kan uppfattas som väl tilltaget men rör tolkning av när händelser övergår till att betraktas som
historiska eller samtidshistoriska. Händelser och företeelser äldre än
fem år vid observationstillfället har kategoriserats som historiska och
därmed som icke-nyheter.368
En premiss är att lärare uttrycker olika typer av kunskapsmål i undervisningen och att man använder olika didaktiska verktyg som hjälpmedel för att uttrycka kunskapsmålen. Ett antagande är att nyheter
fungerar som ett didaktiskt verktyg för läraren i samband med nyhetsbevakning respektive nyhetsintegrering. Det är samtidigt ett verktyg av speciell karaktär då nyheter också bär på ett eget innehåll. Att
vara uppdaterad med nyheter ger lärare rikare möjligheter att ut-

Kriteriet harmonierar med hur begreppet nyhet vanligtvis definieras nämligen som ett
”...offentliggjort meddelande om något betydelsefullt som tidigare varit okänt [...]”. Se Nationalencyklopedin (Nätupplaga) sökord nyhet, 2011-09-12. Drotner m.fl. stödjer sig också på ett offentlighetskriterium och definierar en nyhet som ”...en hittills okänd händelse, ett tillstånd, fenomen, eller
liknande som görs känt för den offentlighet som ett givet medium vänder sig till.” Se Drotner,
Kirsten, m.fl., Medier och kultur-En grundbok i medieanalys och medieteori, Studentlitteratur,
Lund, 2000, s. 290.
366 Att nyheter inte enbart rör distinkta händelser utan också mer processuella företeelser och förlopp
harmonierar med hur begreppet vanligtvis definieras. I Nationalencyklopedin definieras en nyhet
som ett offentliggjort meddelande om ”...en händelse, en process eller ett tillstånd.” Se Nationalencyklopedin (Nätupplaga) sökord nyhet, 2011-09-12. Drotner m.fl. använder en liknande definition av
begreppet nyhet och talar dessutom om att nyheten kan gälla ”fenomen”, se Drotner, Kirsten, 2000,
s. 290.
367 Under den tidsperiod som fältarbetet genomfördes kunde det t.ex. handla om att den grekiska
ekonomiska krisen förändrades av någon distinkt anledning eller att askmolnet efter vulkanutbrottet
på Island fick distinkta konsekvenser som rapporterades av medierna.
368 Dateringen följer inga exakta mått. I några fall har min egen minnesförmåga ställts på prov i analysarbetet.
365
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trycka och synliggöra kunskapsmål. Lärarnas nyhetskunskap uppfatttas som ett exempel på vad Lee Shulman kallar pedagogical content
knowledge (PCK).369 Shulman menar att en grundläggande aspekt i
pedagogical content knowledge handlar om lärarens förmåga att finna
”…the most useful forms of representation […], the most powerful
analogies, illustrations, examples, explanations, and demonstrationsin a word, the ways of representing and formulating the subject that
make it comprehensible to others.”370 Det är en annan typ av lärarkunskap än både ämnesteoretisk respektive pedagogisk kunskap, den
förmedlar snarare mellan dessa kunskaper. Den ämnesdidaktiska
kunskapen kan liknas vid en språklig kunnighet i att åskådliggöra och
hitta de bästa formerna för att representera innehållet. 371 Hulshof och
Verloop talar om kunskapen i termer av lärarens representation repertoire. Studieobjektet i deras fall utgörs av lärarens bruk av analogier och dessa är ett exempel på vad man kallar för explanatory
tools.372 Ett antagande som görs är att det finns paralleller till nyheter.
Nyheter antas ingå i samhällskunskapslärares representationsrepertoar och de antas fungera som ett förklarande didaktiskt verktyg som
används för att uttrycka kunskapsmål. I studien talas det därför om
att nyheter fyller en kunskapsfunktion. Utan den här typen av representerande kunskaper och förklarande verktyg skulle den ämnesteoretiska kunskapen bli stum. Verktygen utnyttjas för att sammankoppla det abstrakta med det konkreta och är en kunskapsform som
skiljer lärare från andra yrkesgrupper.373 Till skillnad från den ämnesteoretiska kunskapen, som bland annat erbjuds i lärarutbildningen,
upparbetas nyhetskunskap på privat väg genom lärarens regelbundna
vana att följa nyheter, ett faktum som hypotetiskt borde bidra till att
erfarna lärare i större utsträckning än oerfarna använder nyheter som

I likhet med Edmund Knutas uppfattar jag PCK som ämnesdidaktisk kunskap, Knutas, Edmund,
2008, s. 71.
370 Shulman, Lee S., 1986, s. 9.
371 Knutas, Edmund, 2008, s. 76. Läraren måste bedöma om och när innehållet behöver representeras och åskådliggöras, se Magnusson, Shirley, Krajcik Joseph & Borko, Hilda, Nature, sources,
and development of pedagogical content knowledge for science teaching, I: Gess-Newsome, Julie &
Lederman, Norman G., Examining Pedagogical Content Knowledge, Science & Technology Education Library Kluwer Academic Publishers Dordrecht/Boston/London 1999, s. 112.
372 Hulshof, Hans & Verloop, Nico, The use of analogies in language teaching: representing the content of teachers´practical knowledge, I: Journal of Curriculum Studies, 2002, Vol. 34, No. 1, 77-90, s.
33f.
373 Hulshof, Hans & Verloop, Nico, 2002, s. 86.
369
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didaktiskt verktyg. Utifrån tidigare forskning finns det dessutom skäl
att anta att nyhetsanvändningen är rikligare på innehåll som läraren
vet är komplicerat. Husholf och Verloop, som undersökt användningen av analogier hos lärare i modersmål, antyder att bruket av analogier skiljer sig från innehåll till innehåll och från ämne till ämne. Ju
mer komplext och hierarkiskt innehållet är desto större behov av förklarande analogier.374 Den ämnesdidaktisk kunskap läraren brukar i
den här typen av situationer utgörs sannolikt och till stor del av oartikulerad utförandekunskap snarare än påståendekunskap.375 Teoretiskt sett skulle det innebära att lärarna har svårt att artikulera precisa
svar på frågan om vilken funktion nyheter fyller i deras undervisning.
De kunskapsmål läraren uttrycker genom nyhetsanvändningen förutsätts spegla lärarens ämnesförståelse men antas också bli påverkade
av andra faktorer utanför läraren. En faktor gäller exempelvis karaktären på nyheter i nyhetsutbudet. Den norske samhällskunskapsdidaktikern Theo Koritzinsky talar exempelvis om K-slagsidan i medierna och syftar på mediernas fokus på kris, kaos, katastrof, kriminalitet och krig.376 Ytterligare en faktor rör nyhetspreferenser. Håkan
Hvitfelt har funnit att nyhetsmottagares traditionella preferenser (läs
elevernas) domineras av sensationella, överraskande och negativa nyheter som olyckor och kriminalitet.377

Hulshof, Hans & Verloop, Nico, Do teachers´need instructional analogies to teach mothertongue?-Teachers´perceptions and representations of difficult topics in mother-tongue education, I:
Educational Studies in Language and Literature, (2005) 5:23-37, s. 24; Husholf, Hans & Verloop,
Nico, 2002, s. 79, 88; Magnusson, m.fl., 1999, s. 105.
375 Vanessa Kind betonar att ämnesdidaktisk kunskap i form av PCK också utgörs av tyst eller gömd
kunskap (hidden) och att PCK inte alltid används som didaktiskt kunskapsverktyg på ett explicit och
medvetet sätt av läraren, se Kind, V., Pedagogical content knowledge in science education: perspectives and potential for progress, Studies in Science Education, Vol. 45, No. 2, p. 169-204, 2009.
376 Koritzinsky, Theo, Samfunnskunnskap-Fagdidaktisk inføring, 2. utgave Universitetsforlag, 2006,
s. 139.
377 Hvitfelt, Håkan, Nyheter i krig. Nyhetsförmedlingens villkor och innehåll vid allvarliga kriser
och krigssituationer, SPF Psykologiskt försvar Rapport nr 147, 1988, s. 31.
374
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5. Metoder för insamling av material och bearbetning av
material
Undersökningen gäller lärarnas undervisningsämne och ämnesförståelse. Datainsamlingen har bestått av klassrumsobservationer, intervjuer samt informella samtal.378 Det material som ligger till grund
för studien har analyserats i huvudsak med kvalitativa metoder men
även inslag av kvantitativa metoder har förekommit. Frågan om vilket
innehåll lärare prioriterar har studerats genom observationer. Frågan
om vilken ämnesförståelse lärarna uttrycker har studerats genom intervjuer och informella samtal. Frågan om vilken funktion nyheter
fyller i lärarnas undervisning och i relation till deras ämnesförståelse
har studerats genom observationer. Kapitlet inleds med en beskrivning av hur rekryteringen av lärarna gick till. Därefter beskrivs vilka
observationer och intervjuer som genomförts samt hur de genomfördes. Kapitlet avslutas med en redogörelse för hur observations- och
intervjumaterialet bearbetats och analyserats. De utgångspunkter för
analys som beskrevs i förra kapitlet konkretiseras. Metoderna för datainsamling och analys beskrivs detaljerat för att ge läsaren möjlighet
att värdera validiteten och tillförlitligheten i studien.

5.1. Rekryteringen av undersökningsgruppen
Undersökningsgruppen består av fyra erfarna gymnasielärare i samhällskunskap som undervisar på studie- respektive yrkesförberedande
program. Empirin består av 48 lektioner eller 57 timmar 50 minuter
observerad och ljudupptagen undervisning samt totalt cirka 12 timmar intervjuer med lärarna. I rekryteringen söktes erfarna lärare och
den inleddes med att en intresseförfrågan sändes ut via e-mail till
skolledningen vid 17 kommunala gymnasieskolor med studie- och yrkesförberedande program i regionen (bilaga 1). De 17 skolorna utgjorde inte samtliga gymnasieskolor i närregionen, några föll av olika

Henriksson, Benny & Månsson, Sven-Axel, Deltagande observation, I: Kvalitativa studier i teori
och praktik, Svensson, Per-Gunnar & Starrin, Bengt (red.), Studentlitteratur 1996, s. 37; Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund 2009, s. 265;
Kullberg, B., Etnografi i klassrummet, Studentlitteratur Lund, 2007, s. 67.
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anledningar bort ur urvalet.379 Kommunala gymnasieskolor prioriterades då antalet behöriga lärare med examen vid tidpunkten var
högre på kommunala gymnasieskolorna än på fristående skolor. 380
Skolledningens roll bestod enbart i att ge mig ett godkännande att
kontakta samhällskunskapslärarna på skolan. Tanken var att lärarna
sedan sinsemellan skulle utse en deltagare till studien. Strategin
skulle skydda enskilda lärare från att uppleva en press från skolledningens sida om att delta. Praktiska orsaker låg bakom att intresseförfrågan riktades till skolor enbart i närregionen. Det var viktigt att utnyttja forskningstiden effektivt. Skolorna fick därför inte ligga längre
bort än att det var möjligt att ta sig dit på morgonen, följa den första
lektionen för att på eftermiddagen följa en annan lektion på en annan
skola. Rekryteringsprocessen visade sig bli trög. Efter ett par veckor
hade fyra skolor anmält intresse, från övriga kom inga signaler alls.
Den slutliga undersökningsgruppen kom därför att bestå av samtliga
fyra lärare som visat intresse att delta. De fyra lärarna kontaktades via
telefon och gavs mer detaljerad information om undersökningen. Efter samtalen mailades ytterligare ett informationsbrev ut, den här
gången riktat direkt till lärarna (bilaga 2). I brevet förtydligades urvalskriterierna. Intervjufrågorna bifogades för att ge lärarna möjlighet
till ett så informerat samtycke som möjligt.
Deltagarna uppfyllde vissa urvalskriterier (bilaga 2). De hade en formell utbildning som gymnasielärare i samhällskunskap samt minst
fem års undervisningsvana i ämnet. Deras undervisning på A-kursen
löpte dessutom över höst- och vårtermin med start hösten 2009. Lärarna i undersökningsgruppen uppfyllde urvalskriterier men delade
sannolikt även andra egenskaper. Det kan exempelvis förutsättas att
de utgick ifrån att de positiva förväntningarna på deltagandet skulle
överväga de negativa. Möjligtvis signalerar det att lärarna hade en

En skola valdes bort på grund av att jag själv arbetat där. På en skola var jag bekant med samtliga
samhällskunskapslärare och på en annan med flera av lärarna. På ytterligare en skola koncentrationslästes A – kursen i samhällskunskap vilket inte harmonierade med den planerade forskningsprocessen; att samla in material, bearbeta och slutligen återkomma med fördjupande uppföljningar då
undervisningen på A-kursen fortfarande pågick.
380 Andelen behöriga lärare på de kommunala gymnasieskolorna år 2009 var 78 procent år medan
andelen behöriga lärare på de fristående gymnasieskolorna samma år var 54,2 procent, se Larsson,
Hans Albin, Mot bättre vetande-En svensk skolhistoria, SNS Förlag Stockholm, 2012, s. 127.
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starkare tilltro till sin egen lärarförmåga än ett tänkt genomsnitt av
lärare. Deltagandet kan även tyda på att lärarna var extra didaktiskt
intresserade av samhällskunskapsundervisning.
I den första intresseförfrågan framgick att undersökningen var inriktad på lärarens undervisning och att lärarens arbete stod i fokus, elevernas roll i projektet beskrevs som indirekt. Trots detta inhämtades
informerat samtycke även från eleverna, något som ur forskningsetisk
synvikel knappast var nödvändigt. Det är ett skäl till att denna blankett med tillhörande informationsbrev, som det talas om i bilaga 2,
inte publicerats som bilagor. Rekryteringsprocessen avslutades med
att jag besökte tre av lärarna på deras skolor några dagar innan observationerna inleddes. Vid samma tillfälle samlades den undertecknade
blanketten för informerat samtycke in från läraren (bilaga 3). Datainsamlingen i form av observationer och intervjuer inleddes i oktober
2009 och avslutades i juni 2010.

5.2. Klassrumsobservationer
I planeringsstadiet var intentionen med observationerna att se hur
mål, innehåll och metoder kom till uttryck i lärarens undervisning. En
uppskattning gjordes till att ca femton undervisningstimmar per lärare borde vara tillräckligt för att på ett tydligt sätt se dessa aspekter
framträda. Antalet observerade lektioner per lärare kom i slutändan
att variera eftersom längden på lärarnas lektioner varierade. Varje
lärares undervisning observerades under två veckor höstterminen
2009 och två veckor vårterminen 2010. Planeringen av observationerna inleddes vid den första telefonkontakten med lärarna. Inga krav
ställdes på typen av undervisning eller på undervisningsinnehållet. En
signal som tidigt sändes ut var att läraren förväntades planera och
genomföra undervisningen som han eller hon skulle gjort utan min
medverkan. Ett krav var dock att undervisningen skulle gälla minst
två klasser per lärare och observationsperiod. Observationerna antogs
generera stora mängder information. Designen skulle göra det möjligt
att transkribera delar av materialet mellan höstens och vårens observationer. Transkripten skulle sedan kunna användas som underlag för
fördjupande följdfrågor. Materialets omfattning gjorde emellertid
transkriberingen så tidsödande att detta kunde ske endast i marginell
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omfattning. Tabell ett är en sammanställning av de genomförda observationerna.
Tabell 1: Översikt över observerade lektioner i samhällskunskap.
Lärare

Gymnasium

Programtyp

Antal klasser

Antal lektioner

Björn

Vårgymnasiet

Studieförberedande

2

13

Marianne

Sommargymnasiet

Yrkesförberedande

3

11

Lisbeth

Vintergymnasiet

Studieförberedande

3

16

Tomas
Totalt:

Höstgymnasiet

Yrkesförberedande

2
10

8
48

Observerad
lektionstid i
minuter
850 (14h 10
min.)
930 (15h 30
min.)
830 (13h 50
min.)
840 (14h)
3 450 (57h 50
min.)

Lektionerna skiftade sinsemellan i längd från 40 minuter till 120 minuters blockundervisning. Olika tekniker för datainsamling användes.
Under samtliga lektioner, med undantag för de två inledande lektionerna hos Lisbeth, spelades lärarens tal in med hjälp av en diktafon. 381
Varje observation inleddes med att den påslagna diktafonen överräcktes till läraren strax innan lektionsstart. Läraren hängde diktafonen
runt halsen. Jag själv placerade mig på en stol längst bak i klassrummet och ambitionen var att min närvaro skulle inkräkta så lite som
möjligt.382 Med tiden lämnade jag ibland platsen längst bak i klassrummet för att studera elevernas arbete och få en tydligare bild av
undervisningen. I vilken utsträckning min närvaro påverkade lärarens
undervisning är en svår fråga att besvara, men vad gäller eleverna så
var de som mest nyfikna på mig i inledningen på varje observationsperiod. Efter ett par lektioner var det få elever som vände sig om för
att betrakta mig.
Under observationerna förde jag fältanteckningar i en anteckningsbok, en för varje lärare. Här noterades bakgrundsuppgifter som da-

Lisbeth var den ende lärare jag inte hade möjlighet att träffa innan undersökningen och observationerna påbörjades. Hon hade alltså inte fått chansen att bekanta sig med den diktafon som användes. Jag ville ge henne tid på sig att vänja sig vid att bli observerad vilket gjorde att jag först i samband med den tredje lektionen överräckte diktafonen till henne och påbörjade inspelningen.
382 Ely, M., Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken-cirklar inom cirklar, Studentlitteratur Lund,
1993, s. 52; Wolcott, Harry F., Ethnographic Research in Education, I: Jaeger, Richard M. (Ed.),
Complementary Methods for Research in Education, American Educational Research Association
Washington, DC, 1988, s. 194; Fangen, Katrine, Deltagande observation, Malmö Liber ekonomi,
2005, s. 30.
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tum, tidpunkt, lektionens längd, beteckningen på klassen, programinriktning och antalet elever. Ingen observationsmanual användes. Förutom dessa uppgifter så skrev jag ner så mycket jag hann med. Ett
visst fokus riktades mot hur läraren introducerade och avslutade lektionen eller lektionsinslagen. I synnerhet fokuserades på vad läraren
beskrev som lektionens eller inslagets mål, innehåll och undervisningsmetoder. Inledningsvis antecknades så mycket som möjligt på
grund av att det i inledningen på en studie är svårt att avgöra vad som
sedan kan vara viktigt på längre sikt.383 Trots att anteckningarna kan
uppfattas som fylliga representerar de emellertid enbart ett utsnitt av
det som utspelade sig på lektionerna.384 Antecknandet ska betraktas
som ett första informellt steg i analysen.385 Under fältarbetet skedde
emellertid inget teoretiskt reflekterande över den undervisning som
observerades.386 Det gjordes senare under en mer formell analysfas
baserad på det transkriberade materialet.
Samtliga inspelningar transkriberades. Även om transkribering lätt
kan tas för en mekanisk översättning av tal till text var det ett första
formellt steg i bearbetnings- och tolkningsarbetet.387 Transkriberingen är sammantvinnad med analysen och det slutgiltiga iordningsställandet av den vetenskapliga texten.388 I samband med transkriberingen översattes en språklig form till en annan form vilket innebar en del
avvägningar.389 Den transkriberingstyp som användes var huvudsakligen innehållslig. Fokus låg på innehållet i det som sades och inte på
hur det sades. Transkriptionen genomfördes med ledning av en enklare transkriptionsnyckel. I transkriptionsnyckeln beskrivs hur verbala uttryck i klassrummet hanterades i samband med transkriberingen:

Ely, M., 1993, s. 55; Fangen, Katrine, 2005, s. 41; Aspers, Patrik, 2011, s. 124f.
Fangen, Katrine, 2005, s. 91.
385 Hitchcock, Graham & Hughes, David, Research and the Teacher. A Qulitative Introduction to
School-based Research, Routledge London and New York Second edition, 1995, s. 132.
386 Aspers, Patrik, 2011, s. 123.
387 Johansson, Anna, Narrativ teori och metod-Med livsberättelsen i fokus, Studentlitteratur Lund,
2005, s.297; Kvale Steinar & Brinkmann Svend, 2009, s. 193.
388 Johansson, Anna, 2005, s. 298.
389 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, 2009, s. 194.
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För att göra transkripten läsarvänliga har dialektala och talspråkliga
uttryck översatts till skriftspråk. Upprepningar och ljudliga uttryck
har utelämnats av forskningsetisk hänsyn, språket i transkripten ligger därför nära ett formellt skriftspråk. Transkriberingen var en
tidskrävande process men samtidigt en möjlighet att bekanta sig med
materialet i sin helhet.390 Allt tal som spelades in transkriberades med
undantag för samtal mellan lärare och elever och som ofta förekom
innan den formella undervisningen började eller efter att den slutade.
Samtalen kunde exempelvis gälla att läraren som klassmentor informerade eleverna om praktiska saker. Vid några tillfällen låg denna typ
av samtal även insprängda mitt i lektionen. Undantag gällde också då
läraren hade individuella betygssamtal med elever vilket förekom vid
några lektionstillfällen.
Frågan om läraren skulle få ta del av det transkriberade materialet
aktualiserades i samband med transkribering. Validiteten kan stärkas
med en sådan strategi men min bedömning var att nackdelarna övervägde. Ingen av lärarna gjorde anspråk på att få läsa transkripten och
de erbjöds heller inte den möjligheten. Även om språket i transkripten
låg nära ett formellt skrivspråk bedömde jag att lärarna riskerade att
uppleva språket som kränkande. Det talade språket kan i skriftlig
form uppfattas både som osammanhängande och förvirrat, vilket kan
leda till att man upplever sig själv skildrad som mindre kunnig.391 Det
fanns en risk att det kunde uppstå kollisioner med lärarens självbild

390
391

Hitchcock, Graham & Hughes, David, 1995, s. 265.
Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, 2009, s. 204; Aspers, Patrik, 201, s. 159.
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och det kunde i sin tur leda till en förtroendekris mellan läraren och
mig som forskare. Det skulle ta kraft från den egentliga undersökningen och kunde dessutom resultera i att läraren ändrade sitt beteende.392 Att delge läraren materialet kunde även innebära att denne
fick en möjlighet att ändra sin bedömning av de elever som figurerade
i transkripten. Ett utlämnande av materialet riskerade därför att påverka både läraren och eleverna på ett otillbörligt sätt. Samtliga lektionsinspelningar, anteckningsböcker och allt transkriberat observationsmaterial förvaras inlåsta på Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap vid Karlstads universitet.393

5.3. Intervjuer
Intervjuer och informella samtal ligger till grund för delstudie två som
rör lärarnas ämnesförståelse. I figur elva presenteras en för varje lärare kronologisk sammanställning av de intervjuer som genomförts:
Lärare

Datum

Ordningsnummer

Lokal

Lisbeth
Lisbeth
Lisbeth
Marianne
Marianne
Marianne
Björn
Björn
Björn
Tomas
Tomas
Tomas
Tomas

09-10-15
09-11-05
10-04-12
09-11-03
09-11-10
10-04-23
09-11-11
09-11-18
10-02-24
09-11-25
09-12-09
10-06-08
10-06-14

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4

Tjänsterum
Tjänsterum
Tjänsterum
Tomt klassrum
Tomt klassrum
Tomt klassrum
Tomt lärarrum
Tomt lärarrum
Tomt lärarrum
Tomt klassrum
Tjänsterum
Tomt klassrum
Telefonintervju

Figur 11: Översikt över genomförda intervjuer.

Lärarna fick redan i samband med förfrågan om att delta i studien
tillgång till intervjufrågorna men de informerades även om att informella samtal skulle utgöra ett underlag (bilaga 2). De informella samtalen kännetecknades av ett informellt spontant sampratande under
längre raster där målet inte var att arbeta igenom intervjufrågorna

Svensson, Per-Gunnar, Förståelse, trovärdighet eller validitet?, I: Svensson, Per-Gunnar & Starrin, Bengt (red.), Kvalitativa studier i teori och praktik, Studentlitteratur, 1996, s. 221. Det hade sannolikt inte ändrat lärarens prioriteringar i undervisningen utan snarare dennes sätt att uttrycka sig
men hade likväl varit en onödig störning.
393 För etiska principer gällande säker förvaring av data se Vetenskapsrådet, 2011.
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och där jag därför var mindre drivande än vid intervjuerna. 394 Med
något undantag organiserades intervjuerna spontant på plats och genomfördes i samband med observationstillfällena. Intervjusituationen
kännetecknades av ett formellt sampratande där jag ledde intervjun
och som baserades på en intervjuguide. Intervjuerna spelades in med
hjälp av en digital diktafon som placerades på bordet mellan mig och
läraren. Totalt tog det cirka tre timmars intervjutid per lärare att beröra samtliga frågor i intervjuguiden. Med något undantag krävdes tre
intervjuomgångar per lärare och intervjutiden låg alltså på runt en
timme vid varje tillfälle.
Intentionen med frågorna i intervjuguiden var att de skulle stimulera
läraren att artikulera någon slags helhetsförståelse av ämnets mål,
innehåll och metoder. Intervjuguiden organiserades tematiskt. Frågorna utformades som ganska öppna för att ge läraren viss frihet att
bestämma intervjuens förlopp och för att ge läraren möjlighet att utveckla sitt tänkande.395 Som intervjuare kom jag därför också att
ställa spontana följdfrågor när varje tema berördes. Kombinationen
av angivna frågor med en öppen intervjukaraktär gör att intervjuerna
i sin helhet kan klassificeras som någonting mitt emellan öppna och
semistrukturerade.396 I intervjusituationerna kom ordningsföljden på
frågorna att variera beroende på förloppet. Intention var emellertid
att samtliga teman och frågor skulle beröras, något som också uppnåddes. Guiden inleds med frågor kring bakgrundsfaktorer som till
exempel antal år som samhällskunskapslärare och ämneskombination
(se bilaga 2). Därefter är den tematiskt strukturerad enligt följande:





Ämnes- och undervisningssyn
Faktorer som påverkar undervisningen
Ideal undervisning
Examination, betyg och bedömning

Temat Ämnes- och undervisningssyn strukturerades runt frågor om
lärarens prioriteringar av mål, innehåll och metoder. Målaspekten var

Om skillnaden mellan intervju och samtal se Kullberg, B., 2007, s. 109.
Kullberg, B., 2007, s. 124.
396 Hitchcock, Graham & Hughes, David, 1995, s. 157; Aspers, Patrik, 2011, s. 143.
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bunden till mer öppet formulerade frågor som rörde motivet till yrkesvalet, den egna yrkesutvecklingen, beskrivningar av undervisningen samt vad en god samhällskunskapsundervisning var. Innehållsaspekten var bunden till frågan som rörde den egna didaktiska yrkesutvecklingen, där läraren gavs möjlighet att exempelvis uttrycka eventuella förändrade innehållspreferenser, samt frågor om beskrivningen
av undervisningen och om det fanns saker eleverna uppfattade som
svåra. Metodaspekten var bunden till frågor som rörde hur läraren
arbetade och i synnerhet hur man arbetade om innehållet upplevdes
som svårt. Frågan om den egna yrkesutvecklingen skulle stimulera
läraren att bland annat beskriva förändrade metodpreferenser där de
aktuella preferenserna skulle bli tydligare mot bakgrund av ett yrkeshistoriskt perspektiv. Slutligen var metodaspekten också bunden till
frågan om det fanns möjligheter att arbeta som man ville. Intentionen
med frågorna i temat Faktorer som påverkar undervisningen och
Ideal undervisning var att låta läraren ta ställning till i vilken utsträckning deras prioriteringar förändrades om betingelserna kring
undervisningen förändrades. Frågorna skulle även stimulera läraren
att fördjupa sina prioriteringar och göra dem ännu tydligare och intentionen var att undersöka i vilken utsträckning läraren hade mer
befästa prioriteringar. Från början var planen att temat Examination,
betyg och bedömning skulle behandlas som ett eget sammanhållet
tema. Av forskningsekonomiska skäl utgick dock temat ur studien och
förekommer därför inte alls som delanalys eller i resultatredovisningen. Dock har svaren på de enskilda frågorna om vad som var viktigt
att lära sig och komma ihåg av undervisningen använts som underlag
för målaspekten. Därutöver har enskilda utsagor om examination använts som kriterium för prioriterat innehåll och förekommer alltså i
resultatredovisningen. Även om intervjuguiden var tematiskt uppbyggd och varje enskild fråga var planerad att länkas till respektive
aspekt så var aspekterna sammantvinnade med varandra i lärarnas
utsagor. Utsagor om mål, innehåll och metoder kom därför till uttryck
i större eller mindre omfattning i samtliga svar från lärarna på samtliga frågor.
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Intervjumaterialet ska inte uppfattas som en ren avspegling av lärarens faktiska prioriteringar utan som ett resultat av den interaktion
som ägde rum mellan mig och läraren vid intervjutillfällena.397 Självfallet kan man säga att kunskapen genererades i en maktrelation där
jag bland annat fungerade som ledare för intervjuerna. 398 Det är naturligt att jag som representant för universitetet skapade förväntningar hos deltagarna men det är svårare att svara på vilka förväntningar
det handlade om. Det varierade troligtvis från individ till individ.
Sannolikt kan man dock utgå ifrån att en gemensam förväntan som
aktualiserades var att beskriva sin undervisning med så välmotiverade
argument som möjligt. En annan potentiellt påverkande faktor både i
intervju- och analysfasen gällde min egen ämnesförståelse. Min bedömning är dock att denna påverkan begränsades av olika anledningar. Då mina doktorandstudier påbörjades 2007 låg mina egna fyraåriga erfarenheter som gymnasielärare i samhällskunskap fem år tillbaka i tiden. Det var inte tillräckligt stor erfarenhet för att utveckla en
mer fördjupad ämnesförståelse och dessutom låg dessa grunda erfarenheter en tid tillbaka.399 När transkriberingen avslutades och analysen påbörjades så låg erfarenheterna dessutom ytterligare längre
tillbaka. Min tjänst som lärarutbildare var dessutom förlagd enbart
till allmänna kurser innan jag först 2012 för första gången tjänstgjorde i renodlade samhällskunskapskurser på ämneslärarprogrammet. Den samlade bedömningen är därför att min egen ämnesförståelse inte var tillräckligt utvecklad för att kunna utöva ett större inflytande över intervjuer och analys.

Hitchcock, Graham & Hughes, David, 1995, s. 164; Starrin, Bengt & Renck, Barbro, Den kvalitativa intervjun, I: Svensson, Per-Gunnar & Starrin, Bengt (red.), Kvalitativa studier i teori och praktik, Studentlitteratur, 1996, s. 59; Dahlgren, Lars, Fältforskning - En distanslös eller distanserande
verksamhet?, I: Svensson, Per-Gunnar & Starrin, Bengt (red.), Kvalitativa studier i teori och praktik,
Studentlitteratur Lund, 1996, s. 82; Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend 2009, s. 98, 139, 189. För att
låna Kvale och Brinkmans metafor kan man säga att mitt förhållningssätt som intervjuare varit både
malmletare och resenär. Studiens utgångspunkt, att lärare utvecklar en ämnesförståelse, innebar
emellertid att intervjuarrollen låg närmare malmletare än resenär även om ansatsen varit tentativ
inför möjligheterna att kunna finna och slutligen beskriva en ämnesförståelse just hos samhällskunskapslärare, se Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, 2009, s. 64f.
398 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, 2009, s. 48.
399 För hur befästa strategier hos lärare utvecklas med erfarenhet se bl.a. Imsen G., 2007 [2009];
Clark, Christopher M. & Peterson, Penelope L., 1986; Arfwedson, Gerhard, 1994; Stukát, S., 1998;
Martin, Fran, 2000; Fransson, Göran & Morberg, Åsa (red.), 2001; Wedin, Ann-Sofie, 2007;
Schüllerqvist, Bengt & Osbeck, Christina, 2009.
397
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Transkriberingen av intervjuerna har skett efter samma transkriptionsnyckel som observationerna. Alla intervjuer transkriberades och
samma forskningsetiska bedömning gjordes även här som gällande
observationerna; att inte lämna ut transkripten till läraren. Samtliga
intervjuinspelningar och transkriberat material förvaras inlåsta på
Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap vid Karlstads universitet.

5.4. Analys av intervjuer: Ämnesförståelse
I avsnittet beskrivs hur bearbetningen och analysen av intervjumaterialet gått till. Bearbetningen utvecklades i allt mer fördjupade
faser som var integrerade och sammantvinnade med varandra, men
analysen redovisas stegvis i delar.400 Ansatsen har varit tentativ. Existensen av ämnesförståelser hos samhällskunskapslärarna har behandlats som en empirisk fråga genom hela analysprocessen.
Intervjutranskripten har i huvudsak bearbetats på en manifest nivå,
vilket innebär att det är lärarens explicita snarare än implicita påståenden som analyserats. Förhållningssättet har varit att förstå det läraren explicit talade om, inte latenta eller omedvetna motiv bakom talet.401 I några fall har dock tolkningen krävt en mer kontextuell läsning för att tydliggöra meningen utifrån ett bestämt sammanhang. De
verbala enheter som tolkningen utgått ifrån är utsagor. En utsaga definieras som ett muntligt påstående som läraren yttrar som en reaktion på de frågor som ställts.
Bearbetningen inleddes med upprepade läsningar i syfte att uppfatta
vad läraren uttryckte i sin helhet och för att få en överblick över
materialet.402 Därefter skedde en systematisk läsning för att få ett fastare grepp om lärarens svar på de didaktiska frågorna varför, vad och
hur. Det induktiva strukturerande arbetet inleddes med att klassificera utsagor som bedömdes höra till lärarens syn på först mål sedan

Hitchcock, Graham & Hughes, David, 1995, s. 296; Kullberg, B., 2007, s. 176.
Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, 2009, s. 228. I analysen bortses alltså ifrån den eventuella
förekomsten av tyst kunskap, detta är emellertid något som sedan diskuteras i slutdiskussionen.
402 Hitchcock, Graham & Hughes, David, 1995, s. 172f.
400
401
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innehåll respektive metod. Utsagorna kopierades ur transkripten och
samlades på separata ställen.403 Senare i analysen lästes dock intervjutranskripten i sin helhet och med ledning av en strukturerad förståelse av aspekterna mål, innehåll och metod. I nästa bearbetningsfas vidtog ett tentativt tolkningsarbete för att undersöka vad utsagorna uttryckte. Under detta och övrigt analysarbete försökte jag
medvetet hålla min förförståelse i schack.404 Den viktigaste strategin
var att inta en stark lyhördhet mot materialet. 405 I kommande avsnitt
beskrivs systematiskt hur lärarens utsagor analyserats.

5.4.1. Analys av lärarens utsagor om målsättningar
Det analytiska arbetet var inriktat på att först identifiera den enskilde
lärarens övergripande mål och därefter skilja detta från delmål. Det
krävde omläsningar och ett tentativt prövande av lärarens utsagor.406
Processen innebar ett pendlande mellan delar som representerades av
enskilda utsagor respektive en helhet som representerades av framväxande ämnesförståelse och som genomsyrade hela intervjuunderlaget.407 Arbetet utmynnade i något som kan liknas vid målkartor. Kartorna utformades med hierarkisk struktur av överordnade mål och
underordnade delmål som enskilda utsagor kunde knytas till. Gradvis
fördes utsagorna ihop till en alltmer sammanhängande bild av lärarens målsättning.408 Relationer mellan delmål och övergripande mål
kartlades. För att skärpa bilden av varje lärares målsättning så jämfördes sedan samtliga lärares målsättningar med varandra. Analysarbetet gick därefter in i något som kan liknas vid en deduktiv fas och
som var inriktad på att relatera den enskilde lärarens målsättning(ar)
till respektive målkategori och kriterierna i dessa (se kapitel fyra och

Hitchcock, Graham & Hughes, David, 1995, s. 299.
Henriksson, Benny & Månsson, Sven-Axel, 1996, s. 15; Kullberg, B., 2007, s. 94.
405 Wolcott, Harry F., 1988, s. 195; Ely, M., 1993, s. 138; Fangen, Katrine, 2005, s. 49.
406 Hitchcock, Graham & Hughes, David, 1995, s. 174; Ely, M., 1993, s. 160.
407Aspers, Patrik, 2011, s. 111; Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion, Andra upplagan Studentlitteratur, 2008, s. 191ff.; Scheff, Thomas J. & Starrin, Bengt, Om delar, helheter och
socio-morfologisk metod, I: Svensson, Per-Gunnar & Starrin, Bengt (red.), Kvalitativa studier i teori
och praktik, Studentlitteratur, 1996, s. 160; Barbosa da Silva, António, Analys av texter, I: Svensson,
Per-Gunnar & Starrin, Bengt (red.), Kvalitativa studier i teori och praktik, Studentlitteratur, 1996, s.
189.
408 Barbosa da Silva, António, 1996, s. 189.
403
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avsnittet Ämnesförståelse). När samtliga utsagor från läraren hade
prövats mot kriterierna avslutades analysarbetet med att lärarens
målsättning kategoriserades. Växlingen mellan ett induktivt och deduktivt förhållningssätt gör att analysprocessen i sin helhet kan betraktas som abduktiv.409 I följande avsnitt beskrivs hur de analytiska
kriterierna operationaliserats.
Operationalisering av interna mål
Ett analyssteg bestod i att relatera lärarens utsagor till aspekter i de
interna målkategorierna samhällsorientering respektive samhällsanalys. Samhällsorienterande kunskapsmål definierades som faktamål.
Faktakunskaper innebär att individen antingen känner till eller inte
känner till att något förhåller sig på ett visst sätt eller benämns på ett
visst sätt. Faktakunskaper ska förstås som information. 410 Vad gäller
lärarens inriktning mot samhällsanalytiska mål så relaterades utsagorna till fem typer av andra ordningens kunskaper som Johan Sandahl introducerat på svenska och rubricerat med svenska begrepp.
Som tidigare konstaterats motsvarar inte samtliga andra ordningens
kunskapsmål analytiska färdighetsmål men trots detta kommer samtliga att benämnas som samhällsanalytiska färdighetsmål, anledningen
är antalet begrepp då hålls nere. Utsagor från läraren som uttryckte
en vilja att förstå samhällsfenomen från en annan persons, grupps
eller stats perspektiv kategoriserades som samhällsvetenskapligt perspektivtagande. Perspektivtagande kan leda fram till ett mer nyanserat ställningstagande och därför utmana stereotypa uppfattningar.
Samhällsfenomen kan betraktas ur ekonomiska, sociologiska, ideologiska, politiska och kulturella perspektiv. Utsagor som var fokuserade
på att uppmärksamma vilka politiska, ekonomiska och/eller sociala
konsekvenser händelser har och vilka konsekvenser händelserna kan
ha på individer, grupper och stater har kategoriserats som samhälls-

Jämför med Alvesson och Sköldberg som framhåller att abduktionen utgår från empirisk fakta
liksom induktionen men samtidigt inte avvisar teori, Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj, 2008, s. 56.
410 SOU 1992:94, Skola för bildning, Huvudbetänkande av Läroplanskommittén Stockholm, 1992, s.
65; Carlgren, Ingrid, Forsberg, Eva och Lindberg, Viveca, Perspektiv på den svenska skolans kunskapsdiskussion, Stockholms universitetsförlag & Centrum för studier av skolans kunskapsinnehåll
Rapport 7/2009, s. 26; Nordgren, Kenneth, Kunskap och betyg, I: Nordgren, Kenneth, Odenstad
Christina & Samuelsson, Johan (red.), Betyg i teori och praktik, Gleerups Malmö, 2008 [2012], s.
68f.
409
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vetenskaplig kausalitet. Samma kategorisering gjordes av utsagor då
läraren beaktade samband mellan orsak och verkan och försökte stimulera eleverna att utifrån den insikten föreslå förändringar. Utsagor
där det framgick att läraren ville få eleverna att självständigt formulera frågor och att analytiskt väga in olika faktorers påverkan för att
sedan dra en slutsats har kategoriserats som samhällsvetenskaplig
slutledning. Slutsatsen kan ha formen av ett ställningstagande eller
lösningsförslag som utgår från en rationell grund. Utsagor som var
inriktade på att få eleverna att skilja fakta och vetande från tro och
tyckande samt känslomässigt värderande har kategoriserats som
samhällsvetenskapliga belägg. Detsamma gäller utsagor där läraren
uttryckte att det saknades relevant fakta för att kunna dra en mer
komplex och nyanserat underbyggd slutsats. Slutligen har utsagor där
det framgick att läraren ville få eleverna att pröva och tolka verkliga
samhällsfenomen mot vetenskapliga teorier och modeller kategoriserats som samhällsvetenskaplig abstraktion. Detsamma gäller utsagor
där läraren beaktade förutsägelser om framtida händelseförlopp.
Operationalisering av externa mål
Ett annat analyssteg bestod i att relatera lärarens utsagor till aspekter
i de externa målkategorierna samhällsanpassning respektive samhällsförändring. Konkret innebar det att analysen var inriktad mot att
tolka normativa uttryck i utsagorna. Normativa uttryck med innebörder i linje med att få eleverna att känna till sina skyldigheter och utföra plikter, att lära sig rätt och fel, att visa hänsyn, att bli kompetent
och få kompetens att förstå, att klara sig själv och att inte råka illa ut
tolkades som samhällsanpassande uttryck. Uttrycken uppfattades
signalera att utvecklandet av individens kompetens att klara sig i
samhället prioriterades före att förändra samhället. Normativa uttryck med innebörder i linje med att få eleverna att kritiskt ifrågasätta
samhället, att inse orättvisor och agera för att skapa större rättvisa, att
påverka och delta, att bli engagerad, att ta ställning, att ha egna åsikter och argumentera tolkades som samhällsförändrande uttryck. Uttrycken signalerade att en förändring av samhället prioriterades före
en förändring av individen. Det är viktigt att påminna om att det inte
finns någon exakt gräns mellan de två typerna av externa mål. Gränsen är snarare flytande. Att ändå hitta någon typ av tyngdpunkt krävde att enskilda utsagor sattes i samband med hela intervjuunderlaget
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för respektive lärare. De för kategoriseringen avgörande formuleringarna i lärarens utsagor redovisas i samband med resultatredovisningen.
Lärarnas utsagor relaterades också till de demokratiorienteringar som
presenterats. Utsagor från läraren som uttryckte en vilja att få eleverna att delta i val och utnyttja sin moraliska röstplikt har kategoriserats
som valdemokratisk orientering. Detsamma gällde utsagor om faktamål som var förknippade med val; till exempel uppbyggnaden av
valsystem och politiska institutioner. Utsagor där läraren beaktade
fakta nödvändiga för att avlägga ett partipolitiskt ställningstagande,
som till exempel politiska ideologier och partier, har kategoriserats på
samma sätt. 411 Detsamma har gällt utsagor där det framgått att läraren betraktat eleverna som medborgare först på valdagen och bortom
skolan. Utsagor där det framgick att läraren ville engagera eleverna i
ett brett politiskt deltagande som överskred valdeltagandet har kategoriserats som en deltagardemokratiskt orienterad utsaga. Samma
kategorisering har gjorts av utsagor där läraren uppmuntrade eleverna att reagera på och ta ställning till händelser och fenomen. Detta
har uppfattats som en signal om att eleverna betraktades som fullfjädrade medborgare här och nu.412 Utsagor där det framgick att läraren
uppmärksammade vikten av att lyssna till andras argument och att
ompröva sina åsikter definierades som deliberativt orienterade utsagor. Det har även tolkats som ett utslag av deliberativ orientering om
läraren uttryckte att han eller hon höll tillbaka egna åsikter för att
stimulera ett jämlikt och fritt åsiktsutbyte i klassrummet eller uppmuntrade eleverna till att ifrågasätta auktoriteter och traditioner. 413

5.4.2. Analys av lärarens utsagor om metoder
Analysen av undervisningsmetoder grundades på olika kriterier. En
analys grundade sig på vilka metoder som kom till uttryck då läraren

Oscarsson, Henric, 2003, s. 13ff.; Giljam, Mikael & Hermansson, Jörgen, 2003; Eriksson, Cecilia,
2006, s. 68ff.; Johansson, Jörgen m.fl., 2011, s. 20.
412 Skolverket, Skolor som politiska arenor-Medborgarkompetens och kontrovershantering, Analysrapport till 345 Skolverket Stockholm, 2010.
413 Englund, Tomas, Deliberativa samtal i ljuset av deliberativ demokrati, I: Premfors, Rune & Roth,
Klas (red.), Deliberativ demokrati, Studentlitteratur, Lund, 2004, s. 62ff.
411
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beskrev de mest prioriterade målsättningarna och det mest prioriterade innehållet. Eftersom allt var integrerat i lärarens utsagor så betraktades de metoder som figurerade i lärarens tal om mål och innehåll som de mest prioriterade. Övriga kriterier beskrivs nedan.
Operationalisering av kommunikativa positioner
Ett annat kriterium var de kommunikativa positioner läraren orienterade sig mot i samband med kontroversiellt lektionsinnehåll. Den teoretiska premissen hämtades från Kellys fyra positioner; Exclusive neutral (exkluderande opartiskhet), Exclusive partiality (exkluderande
partiskhet), Neutral impartiality (neutral opartiskhet) och Commited
impartiality (engagerad opartiskhet). Positionerna har anpassats till
intervjumaterialet på grund av att jag i intervjuerna inte ställde frågor
om lärarnas förhållningssätt till specifikt kontroversiella frågor. Intervjuerna berörde istället den generella frågan om att ta ställning i
undervisningen. De av Kellys positioner som använts är därför enbart
de som är centrerade kring temat att ta ställning och hur man tar
ställning. Det innebär därför att positionen där kontroversiella frågor
exkluderats helt ur undervisningen (exclusive neutral) inte ingått i
analysen. Analysen har slutligen alltså bestått av tre positioner som
fått svenska beteckningar men som alla motsvarar innebörden hos
Kelly. Exclusive partiality har i analysen motsvarats av att läraren
orienterat sig mot positionen som Normförmedlare. Neutral impartiality har motsvarats av läraren som Samtalsledare och Commited
impartiality av läraren som Samtalsledande deltagare (se definitioner av positionerna i kapitel 4 Teoretiska och analytiska utgångspunkter). I analysen har lärarens roll uppfattats som sammansatt och lärarens positionering som komplex och delvis varierande med situationen. I analysen har ingen åtskillnad gjorts mellan samtal, diskussion,
debatt, prat etc. Samtal ska uppfattas som ett samlingsnamn för
kommunikativa aktiviteter där läraren helt enkelt uppmuntrar eleverna att uttrycka sina åsikter.414

Jag är medveten om att dessa aktiviteter kan särskiljas från varandra och att det i vissa sammanhang finns en del att vinna på detta. Se exempelvis Tønnessens för skillnader mellan debatt, diskussion respektive samtal, Tønnessen, Rolf Th. & Tønnessen, Marianne, 2007, s. 160f.
414

158

5.4.3. Analys av lärarens utsagor om innehåll
En tumregel i analysen av innehåll var att det prioriterade innehållet
direkt eller indirekt skulle säga något om lärarens förståelse av målet.
Inledningen på analysen bestod i att hitta kriterier som kunde användas för att definiera prioriterat innehåll. Prioriterat innehåll har i analysen varit synonymt med det innehåll läraren själv framhållit som
viktigare än annat innehåll. I ett enstaka fall då läraren inte explicit
framhöll något innehåll så har kategoriseringen baserats på det innehåll denne uppehöll sig vid då målen beskrevs. För att underbygga
kategoriseringen ytterligare så analyserades i vilken utsträckning relationen mellan lärarens övergripande målsättning och lärarens målsättning på varje enskilt innehållsområde harmonierade. Harmonierade de i stor utsträckning så uppfattades innehållet som starkt bundet till det övergripande målet och därför som prioriterat. Ytterligare
ett led i kategoriseringen bestod i om innehållet examinerades och i så
fall om det examinerades i någon bestämd form.415 Även utsagor om
hur innehållet placerades i läsårsplaneringen användes som en kategoriseringsgrund.416
I resultatredovisningen används begreppet kunskapsområde för innehåll. Ett skolämne består av kunskapsområden som avgränsats av
staten och som genom en formell process tilldelats den speciella statusen att ingå som innehåll i just ett skolämne. Ett kunskapsområde
är en delmängd av ämnets kunskapsinnehåll.417 I materialet söktes
utsagor där läraren använde traditionella benämningar på kunskapsområden som kändes igen från den tidigare presenterade sammanställningen av lärarforskning. Om dessa typer av kunskapsområdesbegrepp saknades så söktes mer specifika innehållsbegrepp som
kunde knytas till olika kunskapsområden.

Till exempel om läraren betonade att området alltid examinerades och att området alltid examinerades via skriftliga prov eller om läraren betonade att provet på området exempelvis var stort etc.
416 I ett fall motiverades exempelvis statsskickets placering som första kunskapsområde i kursen med
att läraren här fördjupade viktiga begrepp som sedan återkom och användes i resten av kursen.
417 Schüllerqvist, Bengt, De samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik-En skandinavisk översikt, I:
Schüllerqvist, Bengt & Gericke, Niklas (red.), Ämnesdidaktisk komparation. Länder, ämnen, metoder, frågor och resultat, Studier i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik nr 16 Karlstad universitet, 2011, s. 25ff.
415
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Operationalisering av geopolitisk orientering
Kunskapsområdena analyserades ur ett geopolitiskt perspektiv. I analysen söktes utsagor där läraren gjorde geopolitiska bestämningar av
kunskapsområdena och i så fall vilka bestämningar man gjorde.418 Det
visade sig att det den geopolitiska orienteringen inte enbart var bunden till kunskapsområdena. Ett geopolitiskt perspektiv kunde också
tillämpas på utsagor om målsättningar. I flera fall preciserade inte
läraren explicit vilken geopolitisk samhällsnivå hans eller hennes
målsättning låg på.419 I analysen definierades de geopolitiska samhällsnivåerna. Den lokala samhällsnivån definierades som den stad
eller det närsamhälle skolan var belägen i. Även utsagor där läraren
beskrev ett innehåll eller en målsättning som låg nära elevens vardagsliv kategoriserades som en lokal samhällsnivå. 420 Utsagor där läraren hänvisade till länet skolan var belägen i kategoriserades som
regional samhällsnivå medan utsagor om Sverige givetvis kategoriserades som nationell nivå och världen utanför Sverige som internationell respektive globala samhällsnivå.

5.5. Analys av observationer: Undervisningsämne
Undervisningsämnet berörs i den första och tredje delstudien. I avsnittet som följer beskrivs hur analysen gått till enbart i delstudie tre
som rör den funktion nyheter fyller i relation till lärarnas ämnesförståelse. Analysen av delstudie ett, som rör det totalt sett dominerande
innehållet i lärarnas undervisning, beskrivs i samband med resultatredovisningen. Anledningen är att analysen och resultatredovisningen
är sammantvinnade och i den tentativa bearbetningsprocessen har
varje analytiskt steg gett ett resultat som nästa steg varit beroende av.

Konkret undersöktes om lärare pratade om nationellt och/eller internationellt statsskick när de
pratade om kunskapsområdet statsskick eller om regionala/nationella/internationella domstolar när
de pratade om kunskapsområdet lag och rätt etc.
419 Det innebar konkret att en lärare som exempelvis hade som mål att få eleverna att bli politiskt
aktiva inte gjorde en geopolitisk precisering av var den politiska aktiviteten förväntades äga rum: På
lokal, regional, nationell eller global nivå. Mitt intryck är att lärarna sällan gjorde geopolitiska preciseringar av varken innehåll eller mål.
420 Det kunde t.ex. handla om mål och delmål som att kunna läsa av sina räkningar, att kunna göra
bankärenden, att kunna förstå inflationens betydelse för den egna lönen och att kunna föra en egen
hushållsbudget etc. Även om dessa mål eller kunskaper kanske snarare speglar en slags sociogeografisk nivå snarare än en rumslig så uppfattas kunskaperna som viktiga i den lokala kontext i vilken
individen befinner sig.
418
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Jag vill göra läsaren uppmärksam på att undervisningsämnet i
delstudie tre är synonymt med de kunskapsmål läraren ger uttryck för
genom att använda nyheter som ett didaktiskt redskap. Hur undervisningen i sin tur har avgränsats beskrivs i den följande texten.
Observationsmaterialet har bearbetats huvudsakligen kvalitativt men
också med inslag av kvantitativ analys. När materialet samlades in
skedde inte detta för att medvetet generera kvantitativa data. I den
stora mängd observationsdata som samlades in upptäcktes dock möjligheter att tentativt och på kvantitativ väg ge en både bredare och
fördjupad bild av undervisningsämnet. Den kvantitativa analysen har
utgått ifrån att upprepade val läraren gjorde rörde viktiga och prioriterade saker. De kvantitativa analyserna skall emellertid betraktas
som ett komplement till studiens huvudsakliga kvalitativa analyser.421
Det finns inte något som a priori säger att en undersökning av lärares
undervisningsämne per automatik måste baseras på enbart kvalitativ
data.422 Syftet med beräkningarna var att finna tendenser och riktningar för att sedan kunna ansluta dessa till de på kvalitativ väg tolkade mönstren i ämnesförståelsen. Analysen av observationerna
skedde med hjälp av granskningsfunktionen i Word-programmet och
de kommentatorsfält som finns här. Här skrevs kategoriseringar in
och grunden för dessa i varje enskild undervisningssituation (se definition av undervisningssituation nedan). Slutfasen av den kvantitativa
analysen bestod sedan av manuella och procentuellt grundade uträkningar som utfördes med miniräknare.

5.5.1. Analys av målen med nyhetsanvändningen
Analysen inleddes med en tentativ fas för att därefter övergå i en deduktiv fas som inriktades på att relatera lärarens utsagor till de kriterier som presenterats tidigare. Analysen baserades enbart på lärarens
verbala handlande (tal), skriftligt underlag som uppgifter och annat

Aspers, Patrik, 2011, s. 234.
Här hämtas stöd från Rodney Åsberg som poängterat att en distinktion mellan kvalitativt och
kvantitativt är relevant att göra först på en dataanalysnivå och att det ofta hos forskare finns en inbillad dikotomi gällande dessa begrepp, se Åsberg, Rodney, Det finns inga kvalitativa metoder-och inga
kvantitativa heller för den delen. Det kvalitativa-kvantitativa argumentets missvisande retorik, I:
Pedagogisk Forskning i Sverige 2001 Årg 6 Nr 4, s 270-292.
421
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har inte ingått. Utdrag från skriftliga underlag (instruktioner, uppgifter, broschyrer, häften och lokala kursplaner) återges emellertid i resultatredovisningen och är tänkt att fungera som stöd för läsaren i de
beskrivningar som görs av undervisningen.
Operationalisering av interna mål
Varje utsaga läraren gjorde då han eller hon använde en nyhet relaterades till kriterierna för de interna målen samhällsorientering respektive samhällsanalys och utmynnade i en profil över lärarens preferenser för interna mål. För att tydliggöra mönster har en kvantitativ innehållsanalys genomförts. Analystypen är ett användbart verktyg då
man söker efter förekomsten av ”innehållsliga kategorier i ett material.”423 Kategorierna har i det här fallet utgjorts av de interna kunskapsmål lärarna uttryckt verbalt i undervisningen. Upprepade läsningar och tolkningar av transkripten gjordes. Analyslager lades till
analyslager och tolkningarna blev mer förfinade. Först analyserades
lärarens utsagor utifrån faktamål och därefter utifrån de fem typerna
av analytiska färdighetsmål. Därefter inträdde ett kvantitativt steg.
Antalet faktautsagor respektive antalet färdighetsutsagor räknades
samman var för sig. All beräkning gjordes på procentuell grund. Det
utmynnade i en total bild över lärarens faktapreferenser respektive
färdighetspreferenser. Dessutom räknades de enskilda typerna av de
fem färdighetsmålen samman var för sig. Det utmynnade i en bild
över lärarens preferenser för enskilda färdighetsmål. Kvantitativt
grundade mönster bildades på så sätt över lärarens preferenser för
olika interna kunskapsmål.424 Slutligen jämfördes varje lärares mönster sinsemellan för att profilen hos varje lärare skulle tydliggöras. Antalet utsagor var emellertid inte tillräckligt högt för att mönstren
skulle kunna redovisas i procentuella termer. I resultatredovisningen
används främst kvalitativa termer eller semikvantitativa för att peka
på svagare eller starkare mönster gällande interna mål som uttrycks.425

Esiasson, Peter, m.fl., Metodpraktikan-Konsten att studera samhälle, individ och marknad,
Andra upplagan Norstedts Juridik AB Stockholm, 2004, s. 219.
424 Esaiasson, Peter, m.fl., 2004, s. 219.
425 Semikvantitativa termer syftar på uttryck som används i resultatredovisningen som till exempel ”I
tre fjärdedelar av samtliga fall använder läraren uttryck...”.
423
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Den kvantitativa analysen och beräkningsarbetet krävde att lärarens
undervisningsflöde bröts ned i avgränsade enheter. Begreppet undervisningssituation syftar på just en avgränsad enhet. En undervisningssituation kännetecknas av att läraren här undervisar kring en
nyhet. Undervisningssituationen är det som ramar in och är kontexten runt den enskilda nyheten. Undervisningssituationen startar då
läraren introducerar nyheten, fortsätter med att läraren undervisar
med hjälp av nyheten och avslutas med att läraren avrundar undervisningen kring nyheten. Situationen har betraktats som avslutad om
läraren riktat elevernas uppmärksamhet åt ett annat håll än det håll
han eller hon ville uppmärksamma genom att använda nyheten.426 En
undervisningssituation är alltså kontexten kring en nyhet. Här vill jag
påminna om att det även finns en ytterligare och större kontext.
Denna gäller hur formen och innehållet på den enskilda lektionen ser
ut i stort och det har exempelvis gjorts en distinktion mellan nyhetsbevakning som isolerat lektionsinslag respektive nyhetsintegrering.427
I en undervisningssituation hände det att läraren gjorde en eller flera
utsagor. En utsaga har i analysen av observationsmaterialet definierats som en sammanhängande del av lärarens tal. Om läraren avbröt
självmant eller på grund av elevers kommentarer eller frågor bedömdes utsagan som avslutad. Återupptog läraren sedan talet så bedömdes det som en helt ny utsaga och inte som fortsättningen på den ursprungliga. Observera att utsaga har definierats som en oavbruten del
av lärarens tal och inte nödvändigtvis en enskild mening av talet. 428
Det förekom att läraren i en och samma utsaga uttryckte flera typer av
interna mål och dessutom uttryckte ett och samma mål flera gånger.
En tumregel i analysarbetet var att samma typ av internt kunskapsmål som uttrycktes i en och samma utsaga enbart räknades en gång.
Det gjordes även om detta kunskapsmål förekom flera gånger i utsa-

I de flesta fall var undervisningssituationerna tydligt åtskilda från varandra i materialet. Det
gällde i synnerhet då eleverna arbetade på egen hand och läraren gick runt som handledare. Läraren
stannade ofta till kortare stunder och samtalade med elever för att sedan gå vidare. De korta samtalen bildade naturligt avgränsade undervisningssituationer. Den här typen av undervisning förekom
ganska rikligt.
427 I studien ingår enbart det som tidigare rubricerats som planerad nyhetsintegrering. Spontan
nyhetsintegreringen förekom inte överhuvudtaget hos någon av lärarna.
428 I analysen skiftade längden på lärarnas utsagor i enskilda undervisningssituationer mellan några
meningar och upp till 30-40 meningar.
426
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gan.429 Analysen genomfördes med hjälp av granskningsfunktionen i
Word-programmet. I kommentatorsfältet skrevs kategoriseringen av
interna mål in och en kort kommentar om grunden till kategoriseringen. Varje enskild kategorisering fick ett eget kommentatorsfält.
Kvantifieringen bestod, som tidigare nämnts, av att manuellt räkna
förekomsten av kunskapsmål som uttrycktes i lärarens utsagor.
I tolkningen av interna kunskapsmål från lärarens sida framgick att
färdigheten belägg i många fall var svår att skilja från rena faktaupplysningar.430 I flera fall krävdes det därför en fördjupad kontextuell
tolkning, som anges i resultatredovisningen när det förekommer. De
analyskriterier som rörde interna mål kompletterades även med en
granskning av de frågor lärarna ställde till eleverna. Vissa frågor definierades som faktafrågor. Det gällde frågor av typen: Är det…?, Vad
är…?, Vad kan…?, Vad heter…?, Vilket…? och Vilka….? Andra frågor
definierades som kausala analytiska färdighetsfrågor. Det gällde frågor av typen: Varför…?, Vad hände med…?, Hur kan det komma
sig…? och Vad gick det ut på?
Operationalisering av externa mål
Varje undervisningssituation som inramade en nyhet var kopplad till
en större kontext som bestod av lektionen i fråga. Den enskilda lektionen var i sin tur en del av en större kontext som utgjordes av kunskapsområdesstudier och kunskapsområdesstudierna var i sin tur en
del av kursen som helhet. I analysen uppfattades det som nödvändigt
med en kontextuell hänsyn för att göra bilden av lärarens nyhetsanvändning i undervisningssituationerna begriplig och sammanhängande. En första analys gjordes därför av de uttryck läraren använde
för att introducera varje enskild lektion och vilken målsättning uttrycken hade bäring på. Uttrycken tolkades efter kategorierna interna
respektive externa mål. Analysen var inriktad mot att tolka normativa
respektive disciplinära uttryck. Det var en tämligen enkel kategorise-

Det räckte alltså att läraren uttryckte ett bestämt kunskapsmål en gång i en enskild utsaga för att
just det kunskapsmålet skulle betraktas som analytiskt ”förbrukat” eller ”mättat” i just denna enskilda utsaga. Regeln utformades för att hålla nere numerären i analysen.
430 Enligt min mening gör detta belägg till en mindre kvalificerad färdighet i relation till övriga färdigheter av de som förekommer i lärarnas undervisningspraktik.
429
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ring att göra. Ett vanligt sätt att introducera innehållet på var med
hänvisningar till lektionsinnehållet (exempelvis Idag ska vi hålla på
med riksdagen). När detta skedde uppfattades det som ett uttryck för
interna mål. Under analysen blev det emellertid tydligt att de två kategorierna inte var tillräckliga. Ytterligare en kategori utformades för
introducerande uttryck med bäring på organisatoriska saker. De organisatoriska uttrycken kunde handla om att eleverna skulle fortsätta
arbeta med samma uppgift, arbeta med saker i en viss ordning eller
arbeta någon annanstans. Det fanns även ett fåtal lektioner där läraren inte gjorde några introducerande uttryck överhuvudtaget. Gemensamt för dessa lektioner var att eleverna fortsatte arbeta med en
påbörjad uppgift. Lektionerna startade automatiskt med att läraren
låste upp dörren till datasalen och eleverna började arbeta. I resultatredovisningen används semikvantitativa termer för att peka på mönster gällande mål uttryckta i samband med lektionsintroduktioner.
Vid sidan av lärarens introducerande uttryck gjordes också en analys
med utgångspunkt i externa mål av varje enskild undervisningssituation som innehöll en nyhet. Den analys av demokratisk orientering
som gjordes i samband med ämnesförståelsen var dock inte möjlig att
anpassa och operationalisera på lärarens nyhetsanvändning i undervisningsämnet. De utsagor och uttryck läraren gjorde i undervisningssituationer där nyheter förekom var inte möjliga att tolka i enlighet med valdemokratisk orientering, deltagardemokratisk och eller
deliberativ orientering, vilket innebär att denna analys utgått.

5.5.2. Analys av metoder i nyhetsanvändningen
Som tidigare nämnts syftar metoder i sammanhanget på åt vilken
kommunikativ position läraren orienterade sig. De tre positioner som
refererats tidigare och användes som analyskriterium för ämnesförståelsen (Normförmedlare, Samtalsledare och Samtalsledande deltagare) har emellertid anpassats till det empiriska materialet.
Kontroversiellt nyhetsinnehåll
Ett skäl till anpassningen är att delstudie tre rör lärarens nyhetsanvändning medan delstudie två rör lärarens ämnesförståelse. En
aspekt i ämnesförståelsen är den kommunikativa orienteringen gäl165

lande om läraren tar ställning till ett kontroversiellt lektionsinnehåll
eller inte. Delstudie två rör ett något annorlunda perspektiv gällande
kommunikativ orientering. Delstudie två rör hur läraren använder
nyheter, både kontroversiella och icke kontroversiella. Analysen av
kommunikativ orientering har enbart skett i samband med nyheter
som kategoriserats som kontroversiella. Kategoriseringen av kontroversiellt nyhetsinnehåll vilar på Johan Liljestrands definition av en
kontroversiell fråga som en fråga där det går att ”identifiera och finna
en rad olika ståndpunkter och uppfattningar som företräds av olika
debattörer eller grupper.”431 Med hjälp av denna definition skildes
kontroversiella nyheter från icke kontroversiella, vilket i sin tur banade väg för en kvantitativ sammanställning. Sammanställningen utgjorde en bild av lärarens preferenser för just kontroversiella nyheter.
Ytterligare en grund i kategoriseringen av kontroversiella nyheter var
uttryck läraren använde i undervisningssituationerna. Olika uttryck
uppfattades som signaler till eleverna att nyheten i själva verket var
kontroversiell och hade debatterats offentligt.432 Detta banade också
väg för ytterligare en kvantitativ sammanställning. Den här gången
utgjorde sammanställningen en bild av lärarens preferenser att explicit uppmärksamma kontroversiella nyheter.
Operationalisering av kommunikativa positioner
Därefter skedde huvudanalysen av vilken kommunikativ position läraren orienterade sig mot. Vissa anpassningar till observationsmaterialet gjordes i analysen av kommunikativ orientering. Analysen
kompletterades med en granskning av de uttryck och frågor läraren
använde sig av i de aktuella undervisningssituationerna. Uttryck och
frågor av typen Håller ni inte med? och Stämmer inte det, Det tycker

Liljestrand, Johan, 2002, s. 44. Liljestrand utgår i sin tur från den definition Robert Stradling gör
av en controversial issue: ”those problems and disputes which divide society and for which significant groups within society offer conflicting explanations and solutions based on alternative values.”
Se Stradling, Robert, Controversial issues in the classroom, I: Stradling, Robert & Noctor, Michael,
Teaching controversial issues, London, 1994, s. 2. En liknande definition finns också hos Diane
Hess: ”Controversial public issues (CPI) are unresolved questions of public policy that spark significant disagreement.” Se Hess, D., Discussing Controversial Public Issues in Secondary Social Studies
Classroom: Learning from Skilled Teachers, Theory and Research in Social Education, Winter 2002,
Volume 30, Number 1, pp. 10-41, 2002, s. 11.
432 Några exempel på uttryck är: Har ni följt debatten? Det har ju varit en del bråk kring det här…
Det har pratats mycket om den här frågan…
431
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jag…, Jag håller med dig om… och Det känns inte rätt... uppfattades
signalera en orientering mot en normförmedlande position. Uttryck
och frågor av typen Vad tycker ni? och Vad har ni för åsikt om…?
uppfattades signalera en orientering mot en samtalsledande position.
I analysen framgick att de tre positionerna inte fångade lärarens hela
handlingsmönster i samband med kontroversiella nyheter. Det fanns
exempel på när läraren varken var orienterad mot en normförmedlande, samtalsledande eller samtalsledande deltagande position. I
dessa fall använde läraren kontroversiella nyheter som vilka nyheter
som helst utan att synbarligen uppmärksamma den kontroversiella
moraliska aspekten. Som i fallet med övriga icke-kontroversiella nyheter använde läraren dessa nyheter för att uttrycka interna mål, som
fakta och färdigheter. Då nyheten på det här sättet, medvetet eller
omedvetet, ”avväpnades” på kontroversiellt innehåll av läraren uppstod ett kategoriseringsproblem. Genom att exkludera den här typen
av nyheter och undervisningssituationer hade problemet varit löst.
Det fanns emellertid ett värde i att inkludera dessa då det kunde säga
något om lärarens preferenser för att överhuvudtaget uppmärksamma
kontroversiella nyheter. Ett annat skäl var att läraren i realiteten förmedlade en kontroversiell nyhet även om den inte uppmärksammades som just kontroversiell. Det fanns därför skäl att utöka de tre positionerna med en fjärde som rubricerades som Nyhetsförmedlare.
Att läraren orienterade sig mot positionen som nyhetsförmedlare innebar sammanfattningsvis att denne inte uppmärksammade det kontroversiella i nyheten men ändå förmedlade en nyhet som i studien
definierades som kontroversiell.
Även här användes ett kvantitativt grepp i analysen. Varje gång läraren orienterade sig mot en kommunikativ position så bokfördes den
aktuella positionen. Det totala antalet positioneringar sattes sedan i
relation till det totala antalet kontroversiella nyheter. Därefter beräknades procentuellt hur stor andel som utgjordes av lärarens orientering mot positionen som Normförmedlare, Samtalsledare, Samtalsledande deltagare respektive Nyhetsförmedlare. Sammanställningen
utgjorde en bild av lärarens preferenser för kommunikativ orientering
i samband med kontroversiella nyheter. Slutligen jämfördes varje lärares preferenser för kontroversiella nyheter, preferenser för att
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uppmärksamma kontroversiella nyheter samt kommunikativa orienteringsriktning sinsemellan för att profilen hos varje lärare skulle bli
tydligare. Förutom att lärarens ämnesförståelse förutsattes påverka
orienteringsriktningen så fanns också en situerad påverkan från den
lokala undervisningsmiljön och den aktuella strukturen på undervisningen. Denna kontext påverkade naturligtvis lärarens positioneringsmöjligheter i varje meningsutbyte med eleverna.433 En stor del av
nyhetsintegreringen skedde exempelvis när eleverna arbetade på egen
hand eller i par till skillnad från nyhetsbevakningen som bedrevs i
helklass.434 En annan påverkande faktor på lärarens orienteringsriktning, men som inte är lika synlig för en observatör, gäller givetvis om
läraren ens uppfattade nyheten som kontroversiell.435 Ytterligare en
faktor är lärarens bedömning av elevers förkunskaper om det kontroversiella.436
I den tentativa analysprocessen öppnades en rad andra analytiska
möjligheter. Bland annat gjordes en sammanställning av antalet kontroversiella nyheter per kunskapsområden, både på en individuell och
på en aggregerad nivå. Analysen kunde avslöja om vissa kunskapsområden var mer kontroversiella än andra. Den kunde även avslöja om
läraren orienterade sig mot olika kommunikativa positioner beroende
på innehåll och vilket innehåll som utifrån lärarens perspektiv kunde
ha en mer förhandlingsbar betydelse där eleverna fick utrymme att
samtala och ta ställning. Ytterligare en kartläggning gjordes av det
geopolitiska mönstret på de kontroversiella nyheterna, individuellt
och aggregerat. Analysen kunde avslöja om de kontroversiella nyhet-

Liljestrand, Johan, 2011, s. 28, 61ff. Denna komplexitet kunde t.ex. innebära att läraren inledde en
undervisningssituation med att orientera sig mot en samtalsledande position genom att ställa öppna
frågor som ”Vad anser ni?” för att längre fram i situationen orientera sig mot en normförmedlande
position.
434 Helklassundervisning kan uppfattas ha en tydligare karaktär av offentlig samtalsarena än vad
enskild undervisning har etc. Förutsättningarna för läraren att göra en kontroversiell nyhet till föremål för mer systematisk undervisning (om man skulle vilja göra det) varierade alltså, se Ljunggren,
Carsten, Unemar, Öst & Englund, Tomas (red.), Kontroversiella frågor-Om kunskap och politik i
samhällsundervisningen, Gleerups Malmö, 2015, s. 12f.
435 Det finns olika uppfattningar om vad som kännetecknar en kontroversiell fråga eller nyhet, Ljunggren, Carsten m.fl., 2015, s. 12ff. I vissa fall bedömde läraren sannolikt nyheten som ickekontroversiell och andra fall var lärarens uppmärksamhet sannolikt fokuserad på andra aspekter i
undervisningen.
436 Liljestrand, Johan, 2011, s. 71. Vet läraren att eleverna har goda förkunskaper om en kontroversiell fråga så ökar lärarens incitament att låta eleverna samtala om frågan.
433
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erna främst hade lokal, regional, nationell eller internationell prägel.
Ytterligare en kartläggning gällde vidare vilka undervisningsmetoder
som dominerade i samband med kontroversiella nyheter. Här skildes
grovt på lärarledd undervisning respektive enskilt självständigt arbete.
5.5.3. Analys av innehåll i nyhetsanvändningen
Det har gjorts olika analyser av innehållet. Förutom den geopolitiska
analysen av nyhetsinnehållet som beskrivs nedan har det gjorts en
kvantitativ sammanställning av antalet nyheter per kunskapsområde,
både på en individuell och aggregerad nivå. Analysen kunde avslöja
om vissa kunskapsområden hade ett rikligare nyhetsinnehåll än
andra. I analysen av lärarnas nyhetsbevakning kategoriserades också
nyheternas innehåll i enlighet med de traditionella kunskapsområdena som kommit till uttryck i tidigare lärarforskning. Syftet med
analysen var att undersöka i vilken utsträckning nyhetsinnehållet i
bevakningen utgjorde ett från det övriga undervisningsinnehållet isolerat innehåll. Nedan följer en beskrivning av hur den geopolitiska
analysen har anpassats till observationsmaterialet.
Operationalisering av geopolitisk orientering
En första analys utgjordes av en kategorisering av lokala, regionala,
nationella respektive globala nyheter i undervisningen hos läraren. De
globala nyheterna differentierades dessutom efter världsdel. 437 Kategoriseringen summerades sedan i en kvantitativ sammanställning.
Syftet var att få fram en geopolitisk orienteringsprofil för den enskilde
läraren. För att tydliggöra den enskilde lärarens profil så sammanställdes nyheternas geopolitiska inriktning aggregerat i undervisningen. I analysen visade det sig att en del nyheter inte kunde kategoriseras på ett entydigt sätt i en enda geopolitisk samhällsnivå. En global
händelse kunde exempelvis ha en nationell bindning och tvärtom. Det
var inte ovanligt med den här typen av överlappningar. I det kvantitativa arbetet bokfördes därför en och samma nyhet ibland på två eller
flera geopolitiska nivåer.

Se definitionen som gjorts tidigare i texten av de geopolitiska samhällsnivåerna. De internationella
nyheterna har differentierats efter följande världsdelar: Europa, USA, Asien, Afrika, Sydamerika,
Centralamerika, Australien.
437
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5.6. Principer för resultatredovisning
I resultatredovisningen av samtliga delstudier är analys och resultat
integrerade med varandra. Gemensamt för delstudierna är att varje
tolkning och kategorisering styrks och exemplifieras med hjälp av utdrag från empirin. Resultatredovisningen i varje delstudie följer en
struktur; först presenteras ett övergripande resultat för att sedan följas av ett utdrag ur det empiriska materialet vars syfte är att illustrera
grunderna för tolkning och resultat. Efter utdragen följer sedan en
mer konkretiserad analys. En tumregel är att det som lyfts fram i resultatredovisningen är signifikativt även för de delar av det empiriska
materialet som inte är synliga i resultatredovisningen.438
I resultatredovisningen används medvetet rikligt med citat och utdrag
från empirin. Citaten ska tydliggöra lärarens uttryckssätt och erfarenhetsgrundade språk och ger dessutom läsaren möjlighet att pröva tillförlitligheten i de tolkningar som presenteras.439 Som Aspers påpekar
kan emellertid inte enstaka citat bevisa en tolkning eller en tes i sig.
Tillförlitligheten styrks istället av att läsaren ges möjlighet att ta ställning till tolkningen genom att kontexten och undervisningssituationen som omgärdar citat eller utdrag beskrivs på ett utförligt sätt. I
delstudie två synliggörs kontexten bland annat genom att de intervjufrågor som ställdes återges regelbundet. I delstudie tre synliggörs
kontexten genom beskrivningar av lärarens undervisning och innehållet och tillvägagångssättet i undervisningen. Kontexten synliggörs
också genom att det görs kortare referat av vad som föregått den aktuella undervisningssituationen som presenteras. Utdragen har medvetet gjorts längre för att utvidga den kontextuella inramningen och
för att ge en mer levande och dynamisk bild av den pågående undervisningen. De resultat som presenteras bör förstås och värderas bland
annat i relation till de kontextuella beskrivningarna.
Varje analys har utgjort en delanalys. Den analytiska process som lett
fram till resultatet har emellertid syftat till att relatera delanalyserna
till varandra för att skapa en helhetsbild av lärarens ämnesförståelse

438
439

Aspers, Patrik, 2011, s. 216ff.
Hitchcock, Graham & Hughes, David, 1995, s. 175.
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respektive undervisningsämne.440 Ett karakteristiskt drag i de resultatredovisningar som följer är att delanalyserna alltså inte presenteras
var för sig utan invävda i varandra. I en och samma undervisningssituation med en och samma lärare ges alltså uttryck för olika mål och
perspektiv.441 I analysen blev det tydligt att varje undervisningssituation hade en stor och komplex perspektivrikedom.

5.7. Forskningsetiska överväganden
Ett forskningsetiskt övervägande innebär att nyttan med forskningen
ska vägas mot eventuella risker och olägenheter som kan drabba de
som deltar i undersökningen.442 I en formell mening har nyttan ansetts överstiga riskerna genom det klartecken avhandlingsarbetet fick
i den regionala etikprövningsnämnden hösten 2009. Förutom det
formella klartecknet har jag försökt att låta arbetet genomsyras av en
forskningsetisk medvetenhet. Förhoppningen är att den kunskap studien utmynnar i ska komma andra samhällskunskapslärare än enbart
de deltagande lärarna tillgodo. Kunskapen kan stimulera andra och
blivande lärare att utveckla den egna ämnesförståelsen och undervisningsämnet. Att lärare har en djupare förståelse av sitt ämne har inte
minst ett avgörande inflytande över vad eleven lär sig. 443 Att samhällskunskapslärare har beskrivits som ensamvargar är ytterligare ett
exempel som visar att det är relevant att systematisera deras kunskaper och sprida dem vidare.444 En mer detaljerad beskrivning av
studiens kunskapsbidrag görs i det avslutande kapitlet.
För att minimera risken för att deltagarna ska uppleva olägenheter så
har en rad åtgärder vidtagits. Åtgärderna har beskrivits fortlöpande i
texten. En första åtgärd var att ge lärarna information om studiens
syfte och upplägg så tidigt som möjligt.445 Andra åtgärder har varit att

Aspers, Patrik, 2011, s. 199ff.
Aspers, Patrik, 2011, s. 231.
442 Kvale, Steinar & Brinkman, Svend, 2009, s. 89; Vetenskapsrådet, God forskningssed Vetenskapsrådets rapportserie 1: 2011.
443 Hattie, John, Teachers make a difference What is the research evidence?, University of Auckland
Australian Council for Educational Research, October 2003.
444 Naeslund, Lars, 1991; Karlsson, Annika, 2011, s. 137.
445 Kvale, Steinar & Brinkman, Svend, 2009, s. 87.
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säkra deltagarnas konfidentialitet genom att alla namn på lärare, elever, skolor och orter kodats och bytts ut mot fingerade namn. I några
fall har lokala nyheter exkluderats för att minimera risken att orten
identifieras.446 Olika steg har även vidtagits för att säkra deltagarnas
frivillighet att delta. Min första förfrågan gick till skolans rektorer
men ansvaret för samtycke om deltagande lades sedan hos samhällskunskapslärarna. Då lärarna tackat ja till medverkan upplystes de om
att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. I forskningsarbetet
har det sedan handlat om att anpassa projektet till etiska principer
och att tolka principerna efter den kontext och de enskildheter jag
själv verkat i som undersökare. Förhållningssättet till forskningsetiska beslut har alltså inte varit regelmässigt utan pragmatiskt. Det
ställer i sin tur krav på att processen beskrivs detaljerat och det är genom en rik beskrivning som jag velat ge utomstående möjlighet att
bedöma rimligheten i de forskningsetiska besluten.447
Att förutse eventuella skador deltagarna riskerar att lida är svårt. Det
finns exempelvis en risk att personer som tar del av avhandlingen
värderar de deltagande lärarna och deras undervisning i termer av bra
respektive mindre bra. Jag vill dock göra denna potentiella grupp av
läsare och de deltagande lärarna själva uppmärksamma på att undersökningen bygger på en deskriptiv forskningsansats. Med Imsen sorterar studien under analytisk didaktik som i det här fallet innebär att
beskriva undervisning snarare än under normativ didaktik som innebär att anvisa god undervisning.448 Samma distinktion kan göras med
andra ord. Studien är ett bidrag till didaktik som forskningsområde
snarare än till didaktik som undervisningslära.449 Syftet är inte att
utifrån de deltagande lärarna anvisa en bra undervisningslära i samhällskunskap. Det finns heller ingen ambition att problematisera vilka

Hitchcock, Graham & Hughes, David, 1995, s. 51.
Kvale, Steinar & Brinkman, Svend, 2009, s. 83ff.
448 Imsen, G., 2009, s. 46. Se även Bengtsson som också använder begreppet ”normativ didaktik”
med samma innebörd och begreppet ”deskriptiv didaktik” som motsvarar analytisk didaktik hos
Imsen, Bengtsson, Jan, Didaktiska dimensioner-Möjligheter och gränser för en integrerad didaktik,
I: Pedagogisk Forskning i Sverige 1997 Årg 2 Nr 4s 241-261 ISSN 1401-6788, s. 247 f. Min bedömning är att den normativa didaktiska forskningen med föreskrivande ansats totalt sett dominerat
svensk samhällskunskapsdidaktik. Det finns gott om bidrag som vill utpeka hur en god undervisningslära i samhällskunskap borde se ut.
449 Bengtsson, Jan, 1997, s. 246.
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konsekvenser lärarnas ämnesförståelser och undervisningsämnen kan
ha ur ett politiskt eller samhälleligt perspektiv. Att värdera lärares
ämnesförståelse och undervisningsämne uppfattar jag som en fråga
främst för politiker och läroplansförfattare. Ytterligare en aspekt jag
vill göra läsaren uppmärksam på är att undervisning uppfattas som en
komplex verksamhet präglad av dilemman, värdekonflikter och samtidighet. Samhällskunskap är dessutom som ämne politiskt laddat och
består ofta av kontroversiellt innehåll, vilket förstärker komplexiteten
i uppdraget ytterligare. Sammantaget hoppas jag att detta bidrar till
att läsaren närmar sig studien med ett nyanserat förhållningssätt.
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6. Delstudie ett: Prioriterat innehåll i undervisningen
I kapitlet presenteras resultatet av delstudie ett av vilket innehåll lärarna prioriterar i sin klassrumsundervisning. Som tidigare konstaterats förstås innehållet som kunskapsområden. Kapitlet inleds med en
beskrivning av hur kategoriseringen av innehållet i samtliga 48 lektioner gått till. Från den grunden följer sedan en mer förfinad och fördjupad analys och resultatredovisning. Innan resultatredovisningen
tar vid presenteras dock först de fyra lärarna som utgör undersökningsgruppen. Lärarna och skolorna har fingerade namn.
Björn: Blev färdigutbildad gymnasielärare i samhällskunskap och
historia år 2000. Hans gymnasielärarexamen består av 80 poäng
samhällskunskap och 80 poäng historia. Sedan år 2001 arbetar han
på Vårgymnasiet. På gymnasieskolan finns både studie- och yrkesförberedande program. Björn arbetar i klasser på båda programtyperna.
Observationsdelen rör hans undervisning i två klasser enbart på studieförberedande program.
Marianne: Blev färdigutbildad gymnasielärare i samhällskunskap och
religionskunskap år 2000. Hennes gymnasielärarexamen består av 80
poäng samhällskunskap och 60 poäng religionskunskap. Sedan år
2000 arbetar hon på Sommargymnasiet. På gymnasieskolan finns
enbart yrkesförberedande program.
Lisbeth: Blev färdigutbildad grundskollärare i so år 1973. Hon började
som so-lärare på högstadiet för att sedan övergå till gymnasieskolan
och komplettera sin behörighet genom att läsa in religionskunskap
som ett fjärde ämne. I sin nuvarande ämneskompetens har hon 80
poäng samhällskunskap, 60 poäng historia, 40 poäng religionskunskap och 20 poäng geografi. Sedan mitten av 1980-talet arbetar hon
på Vintergymnasiet. På gymnasieskolan finns både studie- och yrkesförberedande program. Lisbeth arbetar i klasser på båda programtyperna. Observationsdelen rör hennes undervisning i tre klasser enbart
på studieförberedande program.
Tomas: Blev färdigutbildad gymnasielärare i samhällskunskap, historia, religionskunskap och svenska år 1990. Hans gymnasielärarexa175

men består av 60 poäng samhällskunskap, 40 poäng historia, 40 poäng religionskunskap och 40 poäng svenska. Han har dessutom läst
20 poäng praktisk filosofi samt 20 poäng barn- och ungdomspsykologi. Sedan mitten av 1990-talet arbetar han på Höstgymnasiet. På
gymnasieskolan finns enbart yrkesförberedande program.

6.1. Analys av prioriterat innehåll
Kategoriseringen av prioriterat innehåll eller prioriterade kunskapsområden grundades på olika kriterier som utvecklades tentativt i analysprocessen, även om ansatsen känns igen från den innehållskategorisering som tidigare gjorts utifrån lärarforskning. Ett första led i analysen bestod i att kartlägga de begrepp lärarna använde för att benämna innehållet då de kommunicerade med eleverna. Analysen visade att lärarna använde traditionella benämningar på kunskapsområden, dessa kallades kunskapsområdesbegrepp. I de fall läraren inte
använde kunskapsområdesbegrepp studerades om denne istället använde innehållsbegrepp som rubriker för innehållet. I likhet med tidigare analys så syftar kunskapsområde på ett större innehållsområde
medan innehållsbegrepp syftar på begrepp och teman inom ramen för
kunskapsområdet. Kunskapsområdesbegreppet är alltså ett mer abstrakt begrepp än det mer konkreta innehållsbegreppet.450 Med ledning av innehållsbegrepp har kunskapsområden indirekt kunnat fastställas i flera fall. Det fanns även exempel på att läraren varken använde kunskapsområdes- eller innehållsbegrepp. En sannolik orsak
kunde vara att eleverna under en serie lektioner arbetade med ett och
samma innehåll, ett innehåll läraren inledningsvis introducerat och
namngivit för att sedan inte upprepa. I den här typen av fall baserades
kategoriseringen på lärarens utsagor vid den första lektionen i lektionsserien. Om den första lektion inte fanns att tillgå koncentrerades
analysen på situationer där läraren senare under lektionsserien
namngav innehållet verbalt eller genom rubriker på undervisnings-

Ett exempel är statsskick som är ett kunskapsområdesbegrepp medan riksdag och regering är
innehållsbegrepp som ingår i kunskapsområdet statsskick. I analysen framgick det att lärarna oftare
använde mer konkreta innehållsbegrepp än abstraktare kunskapsområdesbegrepp då de kommunicerade lektionernas innehåll till eleverna.
450
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material. I ett fall användes betygskriterier för en uppgift som kategoriseringsgrund.
Figur 12 är en sammanställning av de kunskapsområdesbegrepp samt
innehållsbegrepp som lärarna använde i undervisningen och som legat till grund för kategorisering i kunskapsområden.
Lärare

Kunskapsområdes- samt innehållsbegrepp som uttalades av
läraren eller återfanns i undervisningsmaterial

Kategorisering av kunskapsområdes- och innehållsbegrepp i kunskapsområden

Björn

”internationell politik”, ”maktbegrepp”
”kolonialmakt”
”Internationella relationer”, ”konflikt eller krig”
”FN”, ”Internationella problem”
”Varför är länder fattiga/rika?”
”inflation”, ”prisbildningsbegrepp”,
”prisbildningsteori”, ”nationalekonomiskt perspektiv”
”samhällsekonomi”, ”monopol”,
”oligopol”, ”karteller”
”räkningar”, ”pensionssystemets
uppbyggnad”
”EU”
”EU”
”valrörelsen”, ”riksdag och regering”, ”partier”
”kommunen”, ”statsskicket”,
”nämnd”
”ideologi”, ”riksdagspartier”, ”Riksdag”
”media”, ”Ord i medierna”, ”notis”,
”deadline”, redigerare”
”Massmedia och kommunikation”,
”tidningarna”
”ge ut en tidning”, ”skoltidning”,
”förstasida”, ”nyhet”
”Lag och rätt”

Internationell politik

Marianne
Lisbeth
Tomas
Björn
Marianne
Marianne
Björn
Lisbeth
Marianne
Lisbeth
Tomas
Marianne
Lisbeth
Tomas
Marianne

Internationell politik
Internationell politik
Internationell politik
Nationalekonomi
Nationalekonomi
Privatekonomi
EU
EU
Statsskick
Statsskick
Statsskick
Massmedier
Massmedier
Massmedier
Lag och rätt

Figur 12: De kunskapsområdesbegrepp och innehållsbegrepp som lärarna använder och som motsvarar olika
kunskapsområden.

Kategoriseringen av lektionsinnehållet i kunskapsområden var med
några undantag oproblematiskt. Två fall av mer ämnesintegrerad
undervisning krävde en mer kontextuell tolkning och kategorisering.
Två av Björns lektioner hade denna innehållsligt otydligare karaktär.
För att fastställa var den innehållsliga tyngdpunkten låg så gjordes en
närläsning av observationsmaterialet med fokus på de begrepp han
använde för att benämna innehållet. I en passus beskrev Björn för
eleverna att man för tillfället sysslade med ”orsaker till varför då…en
del länder är fattiga”. Orsaker till fattigdom kategoriserades som innehållsbegrepp bundna till kunskapsområdet internationell politik. I
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syfte att validera kategoriseringen granskades den uppgift eleverna
arbetade med, vilket slutligen stärkte kategoriseringen. 451 Även tre av
Tomas lektioner var av samma karaktär och krävde en fördjupad kontextuell kategorisering. I en introducerande passus beskrev han området så här för eleverna: ”Ni ska ju jobba med länder och […] då ska
ni undersöka ett land och ni ska undersöka och se varför det är fattigt
eller varför det är rikt.” I likhet med Björn kategoriserades orsaker till
fattigdom och rikedom som innehållsbegrepp bundna till kunskapsområdet internationell politik. Även i det här fallet validerades kategoriseringen med en granskning av den uppgift eleverna arbetade
med och även här stärktes kategoriseringen av detta.452

6.2. Prioriterat innehåll i klassrumsundervisningen
6.2.1. Kunskapsområden och disciplinärt innehåll
I analysen har de kunskapsområden som upptog mest undervisningstid totalt sett uppfattats som det mest prioriterade innehållet. Tabell
två illustrerar hur många lektioner lärarna individuellt och totalt sett
ägnade åt olika kunskapsområden.

Uppgiftspappret saknade innehållsrubrik. Av anvisningarna framgick att elevens uppgift var ”att
välja ut ett land som tidigare varit koloni (eller ett land som varit under stark påverkan av imperialistiska makter) och sedan följa landet från tiden som koloni fram till våra dagar.” Till anvisningarna
hörde en betygsguide där det framgick att betyget godkänt krävde att eleverna behärskade frågor
som: ”Vilken kolonialmakt styrde landet? Hur såg denna kolonialmakts välde ut? På vilket sätt utnyttjade kolonialmakten landet? Fanns (finns) det något positivt utbyte mellan koloni och kolonialmakt? Hur gick det till när landet blev självständigt? Vilka varde viktigaste orsakerna till avkoloniseringen? Vilken utveckling har landet haft efter självständigheten? Positiv såväl som negativ? Hur är
dagsläget?” Arbetet skulle sedan utmynna i en individuell skriftlig fördjupning. Min kategorisering av
materialet och lektionsinnehållet i internationell politik grundade sig på flera aspekter. För det första
stod u-länder i fokus och för det andra var makt och maktutövning centralt.
452 Uppgiftspappret som delades ut hade rubriken: ”Varför är länder fattiga/rika?”. Enligt anvisningar skulle eleverna undersöka ett valfritt land efter en bestämd modell. Landet skulle undersökas
utifrån ”historiska, politiska, ekonomiska, geografiska, demografiska och religiösa faktorer. Ert arbete skall också innehålla två analyser. Analys ett: Varför är landet fattigt/rikt Analys två: Hur har
landet utvecklats fram till år 2030. Arbetet skulle utmynna i en skriftlig redovisning enskilt eller i
par. I materialet var följande målsättningar formulerade: ”Att förstå hur historiska, politiska, ekonomiska, geografiska, demografiska och religiösa faktorer formar ett land. Att utifrån dessa faktorer
reflektera och föra ett resonemang om ett lands framtidsutsikter.” Min kategorisering av materialet
och lektionsinnehållet i internationell politik grundade sig på flera aspekter. För det första stod orsaker till brist på välstånd eller välstånd i fokus, vilket uppfattades som en politisk fråga om makt och
fördelning. Makt och fördelning var grundläggande aspekter för att sedan kunna göra en framtidsprognos av landet.
451
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Tabell 2: Sammanställning av antalet lektioner per kunskapsområde på individuell och total basis.
Lärare

Internationell politik

E
U

Nationalekonomi

Statsskick

Massmedier

La
g&
rät
t

Privatekonomi

Björn
Marianne
Lisbeth
Tomas

5
3

2

6
½, ½

½

1

3

2½

6
3

5

3
3

2
2

Totalt

17

7

6½

5

3

2½

7

Flest antal lektioner totalt sett rörde kunskapsområdena internationell politik, EU, nationalekonomi samt statsskick. Halvtalen hos Marianne markerar att lektioner vid två tillfällen delades i undervisning
som rörde två olika kunskapsområden.453 Lektionstiden varierade totalt sett från 40 till 120 minuter vilket innebär att en sammanräkning
av antalet lektioner per kunskapsområde inte ger en korrekt bild av
det mest prioriterade innehållet. För att kunna besvara frågan om det
mest prioriterade innehållet så måste undervisningen brytas ned och
studeras utifrån varje lärares undervisningstid per kunskapsområde.
Tabell 3 illustrerar undervisningstiden för varje lärare på respektive
kunskapsområde.
Tabell 3: Undervisningstid i minuter och timmar för varje lärare på respektive kunskapsområde.
Kunskapsområde

Björn

Marianne

Lisbeth

Tomas

Internationell
politik
EU

330 min. (5h 30
min.)
140 min. (2h 20
min.)
380 min. (6h 20
min.)

245 min. (4h 5
min.)

305 min. (5h 5
min.)
325 min. (5h 25
min.)

360 min. (6h)

120 min. (2h)
80 min. (1h 20
min.)

360 min. (6h)
120 min. (2h)

830 min (13h 50
min.)

840 min. (14h)

Nationalekonomi
Statsskick
Massmedier
Lag och rätt
Privatekonomi
Totalt

850 min. (14h10
min.)

100 min. (1h 40
min.)
50 min.
85 min. (1h 25
min.)
240 min. (4h)
210 min. (3h 30
min.)
930 min. (15h 30
min.)

Med tabell tre som grund är det sedan möjligt att göra en sammanställning av den totala undervisningstiden i procent fördelad per kun-

453

Lektion 9 delades i ekonomi samt privatekonomi. Lektion 11 delades i ekonomi samt statsskick.
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skapsområde. Tabell fyra illustrerar hur den totala undervisningstiden i procent var fördelad per kunskapsområde.
Tabell 4: Total undervisningstid i procent fördelad per kunskapsområde.
Kunskapsområde

Total undervisningstid i minuter per kunskapsområde

Total undervisningstid i procent fördelad per kunskapsområde

Internationell politik
Statsskick
Nationalekonomi
EU
Massmedier
Lag och rätt
Privatekonomi

1 240
530
480
465
285
240
210

36
15
14
14
8
7
6

Totalt

3 450 (57 timmar 50 minuter)

100

Av sammanställningen framgår att kunskapsområdena internationell
politik, statsskick, nationalekonomi samt EU utgjorde 79 % av den
totala undervisningstiden under observationsperioden. Innehållet och
fördelningen av undervisningstid kan också relateras till kunskapsområdenas anknytning till olika akademiska discipliner. I tidigare
forskning har ämnets otydliga disciplinära förankring lyfts fram som
ett problem (se kapitel 2 Samhällskunskap i skolans och lärarutbildningens styrdokument-ett otydligt ämne). I tabell fem illustreras dels
vilka akademiska discipliner kunskapsområdena har en anknytning
till och dels fördelningen av den totala undervisningstiden i procent
ur ett disciplinärt innehållsligt perspektiv.
Tabell 5: Innehållets anknytning till akademiska discipliner samt fördelningen av den totala undervisningstiden i procent ur ett disciplinärt innehållsperspektiv.
Kunskapsområde

Akademisk disciplin

Kunskapsområdets andel av
den totala undervisningstiden
i procent

Internationell politik
Statsskick
Nationalekonomi
EU
Massmedier

Statsvetenskap
Statsvetenskap
Nationalekonomi
Statsvetenskap
Medie- och kommunikationsvetenskap
Sociologi
Juridik
Företagsekonomi
Juridik

36
15
14
14
8

Lag och rätt
Privatekonomi
Totalt

7
6
100
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Sammanställningen nedan i tabell sex åskådliggör i sin tur de akademiska discipliner som erhöll mest undervisningstid totalt sett under
observationsperioden.
Tabell 6: De akademiska disciplinernas andel av den totala undervisningstiden i procent.
Akademisk disciplin

Disciplinens andel av den totala undervisningstiden i procent

Statsvetenskap
Nationalekonomi
Medie- och kommunikationsvetenskap
Sociologi, Juridik
Företagsekonomi, Juridik

65
14
8
7
6

Totalt

100

Sammanställningen visar att lärarna i undervisningsämnet prioriterade innehåll av främst statsvetenskaplig karaktär. Lärarna undervisade utifrån ett statsvetenskapligt innehåll i nära två tredjedelar av
den totala undervisningstiden. Även nationalekonomi var prioriterat
under perioden. Statsvetenskap tillsammans med nationalekonomi
var discipliner som präglade lärarnas innehåll under 79 % av den totala undervisningstiden. I timmar uttryckt berörde undervisningen ett
statsvetenskapligt eller nationalekonomiskt innehåll under 45 timmar
och 25 minuter av en observerad undervisningstid på totalt 57 timmar
och 50 minuter. Som tidigare konstaterats ska kvantifieringar och
procenttal emellertid inte uppfattas som statistiska säkerställda absoluta värden utan snarare som indikation på mönster. Mönstret visar
att kunskapsområdena internationell politik, statsskick, nationalekonomi samt EU och disciplinerna statsvetenskap och nationalekonomi
utgjorde det mest prioriterade innehållet i lärarnas undervisningsämne under observationsperioden.

6.2.2. Nyhetsinnehåll
I de sammanställningar som presenterats framgår inte nyhetsinnehållets ställning i undervisningen. Nyhetsinnehållet kommer till uttryck
på olika sätt och i olika undervisningssammanhang. Analyserna rör
nyhetsbevakning respektive nyhetsintegrering.
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Nyhetsbevakning
Nyhetsbevakning förekom som aktivitet vid flera lektioner. Den individuella och aggregerade förekomsten av nyhetsbevakning illustreras i
tabell 7.
Tabell 7: Den individuella och totala förekomsten av nyhetsbevakning i klassrumsundervisningen.
Lärare

Antal observerade lektioner

Antal lektioner som innehåller
nyhetsbevakning

Björn
Marianne
Lisbeth
Tomas

13
11
16
8

Ingen nyhetsbevakning
4
10
3

Totalt:

48

17

17 av samtliga 48 lektioner eller mer än en tredjedel av lektionerna
innehöll nyhetsbevakning. Mot bakgrund av att samtliga lärare inte
använde sig av lektionsaktiviteten uppfattas det som en stor andel.
Nyhetsbevakningens framskjutna plats kan dessutom sättas i ytterligare perspektiv genom att relateras till lärarens traditionella sätt att
organisera undervisningen. Bevakning är visserligen enbart ett inslag
i lektionen men i kontrast till den övriga undervisningen inom kunskapsområden avslutas den inte efter några lektioner utan löper oftast
som en mer långsiktig regelbunden aktivitet. Det understryker ytterligare aktivitetens ställning totalt sett i undervisningen.
I delstudie tre görs en fördjupad och detaljerad analys av lärarnas nyhetsbevakning men redan här kan konstateras att lärarna, i likhet
med tidigare presenterad lärarforskning, genomförde bevakningen
som ett isolerat inslag på lektionen. Bedömning är att Marianne ägnade ca tjugo minuter av en genomsnittlig lektionstid på åttio minuter
åt nyhetsbevakning, 454 Lisbeth ca femton minuter av en genomsnittlig
lektionstid på femtiofem minuter och Tomas ca tjugo minuter av en
genomsnittlig lektionstid på hundra minuter. Sammanfattningsvis är
en grov uppskattning att lärarna totalt sett ägnade ca en fjärdedel av
en genomsnittlig lektionstid åt nyhetsbevakning, vilket uppfattas som
en stor tidsrymd. Den inom ramen för nyhetsbevakning utbredda fö-

Den genomsnittliga lektionstiden baserar sig enbart på de lektioner som innehöll nyhetsbevakning.
454
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rekomsten av nyheter väcker ett intresse för frågan om nyhetsinnehållets omfattning också i den ordinarie undervisningen. En mer konkret
fråga är i vilken utsträckning lärarna integrerar nyheter i undervisningen.
Nyhetsintegrering
En kvantitativ analys som gäller omfattningen av nyheter i undervisningen på kunskapsområden har genomförts. Begreppet undervisning operationaliserades i linje med den tidigare definitionen (se kapitel fyra); som aktiviteter läraren genomförde eller iscensatte i klassrummet eller i andra utrymmen och som förutsattes leda till någon
typ av lärande hos eleverna. En eller oftast flera aktiviteter utgjorde
tillsammans en lektion, vilket gör att man kan tala om lektionsaktiviteter. En lektionsaktivitet kunde bestå av att eleverna arbetade självständigt med en uppgift i datasalen för att sedan avlösas av en ny lektionsaktivitet där läraren hade en genomgång i klassrummet. I observationsmaterialet var det inte särskilt svårt att uppfatta och dra gränser mellan olika lektionsaktiviteter. Lektionsaktiviteterna var olika
långa i tid och antalet varierade från lektion till lektion men också individuellt mellan lärarna. Då det fortsättningsvis talas om förekomsten av nyhetsinnehåll i undervisningen så är det nyhetsinnehållet i
varje enskild lektionsaktivitet och lektionsaktiviteterna aggregerat
som åsyftas.
Samtliga lektionsaktiviteter för varje lärare kartlades. Lektionsaktiviteterna räknades därefter samman. Kartläggningen och kvantifieringen baserades på antalet växlingar mellan lektionsaktiviteter läraren
gjorde och inte på antalet typer av lektionsaktiviteter. 455 I enlighet
med studiens avgränsning till lärarens verbala handlande så avgränsades analysen till att enbart gälla förekomsten av nyheter i lärarens
tal. Den kvantitativa analysen bestod slutligen av att kartlägga antalet
lektionsaktiviteter där lärare muntligen refererade till nyheter och

Om läraren hade en genomgång som avlöstes av att eleverna arbetade självständigt vilket i sin tur
avlöstes av en ny genomgång av läraren så kvantifierades detta som tre lektionsaktiviteter enligt
följande: Genomgång (1) – Självständigt arbete (2) – Genomgång (3). Totalt handlar det alltså om tre
växlingar. Den beskrivna undervisningen har alltså inte kartlagts som användning av två typer av
lektionsaktiviteter enligt följande: Genomgång är en metod som använts och självständigt arbete är
ytterligare en metod som använts, totalt används två lektionsaktiviteter.
455
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gjorde utsagor som innehöll koppling till en eller flera nyheter. Begreppet nyhet följde den definition som tidigare presenterats. Analysen gjordes på individuell och aggregerad basis. Tabell åtta är en
sammanställning av det totala antalet lektionsaktiviteter per lärare
samt antalet lektionsaktiviteter där lärarens utsagor innehöll koppling
till en eller flera nyheter.
Tabell 8: Antal lektionsaktiviteter per lärare och antal lektionsaktiviteter där lärarens utsagor innehåller en
eller flera nyheter.
Lärare

Antal lektioner

Totala antalet lektionsaktiviteter per lärare

Antal lektionsaktiviteter
där lärarens utsagor
innehöll en eller flera
nyheter

Björn
Marianne
Lisbeth
Tomas

13
11
16
8

46
52
43
31

20
24
25
19

Totalt:

48

172

88

Kartläggningen visar att lärarnas utsagor innehöll en eller flera nyheter i 88 av sammanlagt 172 lektionsaktiviteter, det vill säga i mer än
hälften av samtliga lektionsaktiviteter. Det uppfattas som ett tecken
på att nyhetsinnehållet var omfattande totalt sett i lärarnas undervisningsämne.

6.3. Summering delstudie ett
Delstudie ett har givit flera svar och perspektiv på frågan om vilket
innehåll lärarna prioriterade i det undervisningsämne som uttrycktes
i klassrummet under undersökningsperioden. I undervisningsämnet
prioriterades kunskapsområdena internationell politik, statsskick,
nationalekonomi och EU. De prioriterade kunskapsområdena motsvarar de akademiska ämnena statsvetenskap och nationalekonomi. I
lärarnas undervisningsämne prioriterades också ett nyhetsinnehåll.
Nyhetsinnehållet uttrycktes i ett frekvent användande av lektionsaktiviteten nyhetsbevakning. Mer än en tredjedel av samtliga lektioner
innehöll nyhetsbevakning och en uppskattning gjordes att lärarna totalt sett ägnade cirka en fjärdedel av lektionstiden åt bevakning.
Delstudien visade också att lärarna i undervisningen på kunskapsområdena utanför den isolerade bevakningen integrerade nyheter i hög
utsträckning. Sammantaget illustrerar resultaten av de två analyserna
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att nyheter och nyhetsinnehållet var ett betydelsefullt inslag i lärarnas
undervisningsämne. Det har i tidigare studier varit svårt att uppskatta
förekomsten av nyhetsbevakning. På grund av undersökningsgruppens ringa storlek kan resultaten inte generaliseras men det kan konstateras att tre av de fyra lärarna bedrev en ganska systematisk bevakning. Hur representativa lärarna är i en bredare mening är som
sagt svårt att svara på.
Med utgångspunkt i resultat från tidigare lärarforskning och resultat
från föreliggande delstudie kan konstateras att det finns en överensstämmelse mellan det innehåll samhällskunskapslärare uppfattar som
prioriterat och det innehåll lärarna i den här studien prioriterar och
verkställer i undervisningen. Samhällskunskapslärare tycks alltså
både uppfatta respektive verkställa ett i stora stycken likartat gemensamt innehåll. Detta traditionella innehåll är visserligen brett men
domineras framför allt av ett statsvetenskapligt innehåll och ett nyhetsinnehåll även om också det nationalekonomiska innehållet har en
stark ställning. Det är en bild som nyanserar den beskrivning av samhällskunskap som gjorts utifrån ett läroplansperspektiv av ett otydligt
ämne utan moderdisciplin.
Trots ett tydligt avgränsat gemensamt innehåll så visade sammanställningen av svensk lärarforskning som presenterats tidigare att lärare har desto mer komplexa uppfattningar om mål. Det är möjligtvis
här man kan finna den otydlighet i ämnet som svenska läroplansforskare anspelar på. Sammanfattningsvis delar lärare ett gemensamt innehåll som man sedan, hypotetiskt resonerat, profilerar individuellt
efter hur man uppfattar målet med undervisningen. Det skulle innebära att ett gemensamt likartat innehåll fyller olika funktioner beroende på lärarens ämnesförståelse. I delstudie två riktas därför intresset först mot hur de fyra lärarna förstår ämnet. Därefter undersöks i
delstudie tre vilken funktion nyheter och nyhetsinnehållet fyller i relation till lärarnas ämnesförståelse.
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7. Delstudie två: Lärarnas ämnesförståelse
I kapitlet presenteras resultatet på delstudie två av vilken förståelse av
samhällskunskapsämnet lärarna uttrycker i tal. Resultatredovisningen för varje lärare inleds med en beskrivning av hur läraren organiserar undervisningen. Därefter följer en analytisk genomgång och tolkning av lärarens utsagor. Genomgången leder slutligen fram till en
kategorisering av lärarens målsättning utifrån de aktuella målkategorierna. Målkategorin utgör i sin tur grunden för lärarens ämnesförståelse som rubriceras och presenteras på ett summerande sätt. Lärarens
målsättning analyseras och presenteras först och sedan följer innehåll
och metoder. Strukturen på redovisningen harmonierar med att lärarens förståelse av målet uppfattas som bestämmande för dennes innehåll och metoder. För den bakomliggande strukturen gällande analys- och resultatredovisning se kapitel fyra och avsnittet Ämnesförståelse.

7.1. Björns samhällskunskapsundervisning
Björn uttrycker sig positivt om kursplanen och vill utforma undervisningen efter eget huvud. Han anser att kursplanens formuleringar är
”...väldigt fria till innehållet. Det är ju egentligen bara att det står att
vi ska undervisa om EU och det kom ju till rätt nyligen. Så där har
man ju en väldig frihet att forma sitt eget kursinnehåll.” Han är också
positivt inställd till betygskriterierna som han uppfattar som tydliga.
Björn är positiv till de möjligheter som ges i ämneskollegiet att utforma undervisningen efter egna principer. A-kursen kan se olika ut
för olika lärare eller som han säger: ”Vägen till målet ser olika ut för
oss. Det tycker jag är trevligt.” Han är kritisk till långsiktiga ämnesövergripande samarbeten. Kortsiktiga samarbeten med ett fåtal ämnen
har han dock en mer positiv attityd till. Betygsunderlaget för det enskilda ämnet riskerar att bli för svagt i långsiktiga samarbeten och lärarna kan ha olika synsätt på kunskap. Arbetssättet kan dessutom ge
”kunskapsluckor”. Vad gäller samarbeten mellan karaktärs- och kärnämneskurser frågar han sig om vissa kurser överhuvudtaget går att
matcha med varandra och om de ligger på samma nivå.
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Han använder inte läroböcker i de studieförberedande klasserna. I
klasser Björn beskriver som svaga, och som ofta återfinns inom yrkesförberedande program, använder han dock läroböcker tillsammans med instuderingsfrågor. Han är kritisk till att låta sådana klasser arbeta på egen hand. Detta bygger han på egna erfarenheter. Elever har vid flera tillfällen avvikit helt ifrån undervisningen. Därför
hamnar man ”...lätt i dom här instuderingsfrågorna för då sitter dom
åtminstone still och gör det och det blir ju så...tråkigt...skulle jag tycka
i alla fall.” I en ”motiverad klass” brukar han istället övergå från lärarstyrd undervisning till att gradvis låta eleverna arbeta på egen hand.
Han anpassar alltså metoderna efter elevgruppens karaktär.
Undervisningen organiseras efter en struktur där innehållet till stora
delar är givet trots att han antyder att han idag har en friare organisering än tidigare. Han säger att han ”kommit bort ifrån momentbiten
som man nog var rätt så...infogad i när man kom”. Då han talar om
innehållet använder han företrädesvis begreppen avsnitt, bit och områdena vilket ändå kan ses som uttryck för en viss fasthet i strukturen. Han använder dessutom disciplinära begrepp som till exempel
statsskick och internationell ekonomi då innehållet berörs. Jag uppfattar att han har en möjlighet att gå ifrån den fasta strukturen som
antyds ”...ifall det dyker upp någonting annat också...”. Det tolkar jag
som en antydan om att undervisningen ibland spontat kan komma att
påverkas av nyheter.
Björn brukar låta eleverna i mer motiverade klasser välja mellan två
sätt att läsa a-kursen på. Han brukar fråga eleverna i inledningen på
kursen om de ska:
...köra det klassiska sättet: ”Beta av varje moment eller område, eller vad
man nu vill kalla det, med ett prov eller någon typ av examination? Eller
att vi försöker väva ihop alltihopa.” Och så sen i slutet får dom se, visa på
att dom nu fått kursen som en helhet så att...dom kan då som ett examinationsarbete få...i uppgift att skapa ett eget tänk.

Uttrycket ”eget tänk” syftar på att kursen avslutas med en större individuell skriftlig examinationsuppgift. Den förstnämnda modellen innebär att undervisningen organiseras i kunskapsområden där varje
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separat kunskapsområde avslutas med en examination. Den andra
modellen innebär att varje kunskapsområde studeras separat och där
kursen avslutas med en stor examinationsuppgift som prövar eleverna
på hela kursen. Björn konstaterar att eleverna i de flesta fall väljer den
andra modellen. I samband med att vi samtalar om den andra examinationsmodellen säger Björn att han med erfarenheten fått en ”...mer
flexibel syn på att se helheten. Så jag tror nog att jag har lättare nu att
se helheten och kanske se eleven under hela kursen...än vad det var
det första året...”. Han tycks med tiden och med denna examinationsmodell fått lättare att göra en helhetsbedömning av elevens kunskaper. Utsagan antyder att han själv föredrar den andra modellen.

7.1.1. Målsättning
Björns förhållningssätt till målet med undervisningen kommer tydligast till uttryck då han beskriver vad han ser som nyttan med samhällskunskapsämnet. Han säger att det handlar om att få eleverna att
...förstå...,vad ska vi hitta på ett nytt begrepp, myndighetskontexten du
befinner dig i. Det skulle jag nog kunna tänka mig, det är själva nyttan
med ämnet. Alltså: ”Kan jag läsa...räkningen ifrån Vattenfall?” ”Jag får ett
brev från fogden: Vad står det egentligen?” Alltså, undvik att sätta sig
själv i obekväma situationer, som du kommer att bli testad av i samhället.
”Vad står det i mitt anställningskontrakt?”

Björn sätter återkommande individens kompetens i fokus snarare än
eventuella brister i samhället. För honom handlar det främst om att
anpassa individen och göra individen till en fungerande medborgare
som kan klara sig själv. Det bygger i sin tur på att individen först behärskar analytiska färdigheter. Som elkonsument, skattebetalare och
arbetstagare möter individen abstrakta institutioner som kräver en
kompetens att självständigt kunna utföra analyser och bedömningar.
Individens färdigheter i att förstå vad som orsakar vad i till exempel
en elräkning sätts på prov. Den här typen av analytisk färdighet gör
att man kan tillvarata sina rättigheter på en lokal vardaglig nivå utan
att bli lurad. Det finns också andra vardagliga situationer där de analytiska färdighetskunskaperna kan brukas. De kan exempelvis hjälpa
individen att ”vinna en diskussion vid...kaffebordet ute på industrin
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eller också att inte bli lurad i en diskussion.” Kunskapen kan ge individen egenmakt i vardagliga samtal, vilket harmonierar med en deltagardemokratisk orientering där politiska diskussioner förs i bredare
forum.
De analytiska färdigheterna skyddar individen mot att hamna i svårigheter eller i värsta fall utnyttjas i ett tänkt framtida liv. Målsättningen finns oberoende av vilka elever Björn undervisar: ”Kärnan är
nog densamma, alltså viljan att kunna hantera samhället, inte bli
blåst.” Färdigheterna ger individen möjlighet att behålla sin moraliska
värdighet genom att inte bli lurad. I Björns utsagor framstår samhället som potentiellt tufft. Den didaktiska utmaningen för honom
består i första hand av att utveckla individens kompetens och förbereda individen för ett färdigt samhälle snarare än att få individen att
förändra och mildra samhällets tuffhet. Det är individens avsaknad av
eller brist på kompetens som är det primära och måste åtgärdas, snarare än brister i samhället.
Då jag ber honom att beskriva sin ”undervisningsfilosofi” ger han
återigen uttryck för hur analytiska färdigheter kan användas för att
förstå meningen bakom vardagliga händelser och förstå händelserna
på ett kritiskt sätt:
Förstå omvärlden. Ja, vad som händer utanför, alltså… samma som jag sa,
mer ekonomi då alltså. Läs en tidning och titta på en nyhetssändning och
förstå varför det händer och kunna tänka ett steg ”Varför? Vad kan konsekvensen bli av det här?” Det är nog filosofi, det…Bara för att jäklas, nu
funkar det ju inte riktigt längre, för nu har ju konjunkturen stendött
men…jag kan ju ställa frågan ”Varför är det kinesernas fel att det dör
svenska knarkare i ställverken?” [...]Alltså så sa jag inte mer sen. Och vad
är ett ”ställverk” fick man ju förstås förklara då. Alltså en sån grej att dra
till sin spets egentligen, för att kunna se hur de olika…faktorerna samspelar.

Kopplingen mellan analytiska färdigheter och en självständig kritisk
förståelse av samhället är återkommande hos Björn. Det som tolkas
som förmåga till kausalt tänkande och slutledning förefaller han se
som verktyg som individen kan använda för att göra kritiska självständiga granskningar av abstrakta företeelser i samhället. Att förhålla sig analytiskt gör att man exempelvis kan:
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se bortom...Israel-Palestina-konflikten. Man kan se flera olika orsaker.
Det är inte jude är jude och palestinier är palestinier utan det finns...jag
tror att kan du kan utveckla ett sånt tänkande med orsak och verkan så
behöver du heller inte ha...hela faktaunderlaget [...] presenterat för dig
innan du kan haspla ur dig någon form av giltig slutsats. [...] Ja, det utvecklar ju även det logiska tänkandet som man har nytta av i andra situationer också. Så det är nog därför den kritiskt tänkande individen. [...] Det
är det jag vill åt...för tänker man så så tänker rätt utifrån sig själv...alltså
inte rätt inom citationstecken men rätt för en själv. För att du kan underbygga ditt eget rättstänkande och motivera ditt rättstänkande gentemot
någon annan.

En förmåga till kausalt tänkande kan fungera som en garant för att
ingen annan ska pådyvla dig sina åsikter. Ett analytiskt förhållningssätt ger individen möjlighet att förstå enskilda händelser i samhället
som delar av ett större sammanhang. Först då händelser förstås som
meningsfulla delar i ett sammanhängande mönster är det möjligt att
bilda sig en självständig kritisk uppfattning om dem. Då Björn uttrycker sina målsättningar berör han företeelser från en lokal vardagsnivå upp till vilka effekter Kinas efterfrågan på mineralen koppar
har på svenska narkotikamissbrukare och deras finansiering av missbruket. Sammantaget ger det hans målsättning en bred geopolitisk
riktning från lokalt till globalt. Refererandet till tidningsläsning, att se
på nyheter samt till den aktuella konjunkturen visar även på den stora
betydelse nyheter har i målsättningen.
Det finns få utsagor från Björn som är uttryck för samhällskritik.
Hans mål sträcker sig i första hand inte mot samhället utan stannar
snarare vid individen och individens behov. När jag frågar honom vad
han anser vara den mest angelägna samhällsfrågan att syssla med i
undervisningen framhåller han återigen den analytiska kritiska
granskningen och kopplingen till självständighet. Om individen kan
granska sin omvärld på ett kritiskt sätt ”...så kan du ju skapa dig dina
egna viktiga huvudfrågor. Så jag kan ju inte säga att jag brinner för att
’Det här måste vi ta tag i’. Utan snarare är det...jag kan väl tycka att
det är roligare att dom kan skapa sig sin egen, som dom kan ta tag i.”
Utsagan vittnar om att Björn tycks vara främmande för att påverka
eleverna politiskt och värderingsmässigt. Även om han är medveten
om läroplanens krav på att som lärare aktivt fostra till bestämda värderingar vill han få eleverna att bilda sig egna åsikter. Individen har
ett eget ansvar att skaffa sig åsikter i samhällsfrågor och han vill inte
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…trycka i någon vad som är rätt och fel utan det är en uppfattning du faktiskt får bilda dig själv. Och tycker jag då att det är fel uppfattning som du
har så får man ju försöka då belysa på andra sidan vad som då kanske är
en mer rätt uppfattning…tror jag. Så att den fostrande grejen är inte sådär
jätteviktig för mig utan jag tror den kommer automatiskt.

Elevens självständighet får inte begränsas genom aktiv påverkan.
Björn orienterar sig mot en samtalsledande position. I utdraget talar
han visserligen om felaktiga och riktiga uppfattningar men i huvudsak
försvarar han individens rätt att fritt bilda sig egna åsikter. Samma
samtalsledande orienteringsriktning kommer till uttryck då han med
gillande berättar att samhällskunskapslärarna för några år sedan bjöd
in Sverigedemokraterna, som ett av flera partier, till ett politikertorg
inför valet till EU-parlamentet. Lärarnas beslut motiverades med att
inget parti skulle få stå oemotsagt men också att varje individ får
”...bilda sig sin egen uppfattning och så får man stå för sitt val som
man gör.”

7.1.2. Innehåll och undervisningsmetoder
I syfte att uppnå målsättningarna så är bedömningen att Björn prioriterar nyheter samt kunskapsområdena statsskick, ekonomi och internationell politik och prioriterar samtalsledande och analytiskt utvecklande undervisningsmetoder.
Statsskick
Björn inleder alltid med Sveriges ”statsskick” för att ”...få vissa återkommande begrepp som ju är användbara i resten av kursen, att dom
sitter då...”. Det är en signal om att kunskapsområdet är prioriterat.
Ett exempel på begreppens och faktakunskapernas betydelse är att
eleverna måste ”kunna förklara parlamentarismen. Parlamentarismen
är diffust.” Saknar eleverna en förståelse av begreppet är det vanligt
att de gör en ”klassisk sammanblandning” av begreppen ”riksdagen”
och ”regeringen”. Detta signalerar också att den geopolitiska orienteringen i statsskick är på svenskt statsskick.
Förutom att det finns inslag av faktamål om begrepp så ligger tyngdpunkten vid färdighetsmål. De analytiska inslagen i Björns målsättning kommer bland annat till uttryck i en uppgift som går ut på att
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eleverna ska göra sig enväldiga med demokratiska medel och inom
ramen för grundlagens demokratiska bestämmelser. Uppgiften ställer
krav på att grundlagen analyseras på ett kausalt sätt, där eleverna
måste förstå orsakerna bakom vissa bestämmelser i grundlagarna
samt konsekvenser olika bestämmelser kan ha i praktiken. Denna
form av analytiska undervisningsmetoder är typiska för Björn. Det
kunskapsområdesbegrepp Björn använder är statsskick medan innehållsbegreppen exempelvis är parlamentarism, riksdag, regering och
grundlagen.
Nationalekonomi
Enligt Björn är målet i ”ekonomiavsnittet”, som är nationalekonomiskt inriktat, att få eleverna att förstå ”...hur mycket egentligen ekonomiska strukturer eller faktorer eller någonting egentligen faktiskt
påverkar vår egen, deras egen verklighet.” De analytiska kunskapsmålen är i sin tur en förutsättning för att uppnå ett självständigt kritiskt
förhållningssätt. Det är ett förhållningssätt som är viktig i livet bortom skolan. Eleverna bör exempelvis känna till hur inflation fungerar
av den bestämda anledningen att om inflationen i Sverige är tre procent ”...och sen är man skitnöjd när man fått en och en halv procents
löneförhöjning så är man ju rätt så...blåst! (skratt)”. För Björn är det
viktigt att individen har kompetens som gör att han eller hon kan ta
ansvar över sitt eget liv och anpassas till samhället. Den ekonomiska
kompetensen består även av att känna till hur Riksbankens förändringar av ”reporäntan” påverkar familjers hushållsekonomi. Om individen behärskar analytiska färdigheter som kausalitet och slutledning
minskar risken att bli lurad och att tappa sin egenmakt i vardagen.
Den geopolitiska tyngdpunkten i det ekonomiska innehållet ligger på
en nationell svensk nivå.
Undervisningsmetoderna på området är varierande men domineras
av färdighetstränande analytiska uppgifter kring exempelvis prissättningsteori. Det händer också att eleverna arbetar med jämförande
uppgifter via Internet där man till exempel jämför prioriteringarna i
statsbudgeten år från år. Björn använder sig även av något som kan
beskrivas som udda rebusliknande frågor. Frågorna används för att
fästa elevernas uppmärksamhet på oväntade ekonomiska orsakssamband, det tidigare refererade utdraget om sambandet mellan ökad
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tillväxt i Kina och svenska narkomaners ödesdigra jakt på koppar i
ställverken är ett bra exempel. På området använder han dessutom
genomgångar och berättande. De innehållsbegrepp Björn använder är
exempelvis ekonomiska strukturer, inflation, Riksbanken och reporänta.
Internationell politik
Då Björn kommenterar den uppgift han brukar använda som slutuppgift på kursen lyfter han fram ”utrikespolitiska relationer” som en
undersökningspunkt. Hans beskrivning av en uppgift på delområdet
”internationell ekonomi” ger en god bild av hur han ser på kunskapsområdets roll.456 Eleverna har här i uppgift att skriva en individuell
rapport om ett valfritt land. Landet ska ha varit en koloni eller under
stark påverkan från någon makt. Uppgiften går ut på att följa landets
utveckling från kolonial tid fram till nutid. Björn orienterar sig mot
fakta och analys då han beskriver innehållet och metoden. Eleverna
ska inhämta fakta och med denna som grund studera kausala samhällskonsekvenser: ”Klarar de av att göra det på ett tydligt sätt alltså
’Varför ser situationen ut som den gör nu i Tanzania?’ då och kunna
härleda det bakåt.” I Björns utsagor kommer flera analytiska färdigheter till uttryck som förutom kausalitet enligt min mening rör slutledning och perspektivtagande. De innehållsbegrepp Björn använder
är exempelvis utrikespolitiska relationer och internationell ekonomi
och makt.
Nyheter
Nyheter har en framskjuten plats i Björns tal om samhällskunskapsundervisningen. Det är genom nyheterna omvärlden tränger in i
klassrummet. Ett delmål med undervisningen är att få eleverna att
förstå omvärlden. Att förstå omvärlden innebär i en mer preciserad
mening att ”läs en tidning och titta på en nyhetssändning och förstå
varför det händer och kunna tänka ett steg: ’Varför? Vad kan konsekvenserna bli av det här?’” Nyheterna används alltså i ett analytiskt
syfte för att skapa förståelse. Björn är den ende av lärarna i studien

Även om området benämns av Björn som internationell ekonomi har det kategoriserats som internationell politik.
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som inte bedriver nyhetsbevakning under observationsperioden. Han
använder dock nyheter på andra sätt, exempelvis som ett hjälpmedel i
berättandet. I jämförelse med historieämnet tycks samhällskunskapens koppling till nyheter vara en stor fördel som Björn utnyttjar didaktiskt: ”Alltid är det något man känner till eller något man varit ute
för själv eller […] något som ligger i närhistorien […]”. Samhällskunskapens uppkoppling mot nyhetsflödet gör det lättare att hitta ett innehåll som eleverna känner igen och har mer förkunskaper om.

7.1.3. Sammanfattande slutsatser Björns ämnesförståelse
Björns övergripande och dominerande målsättning är att utbilda individer som har kompetens att klara sig själva och anpassas till samhället för att undvika att råka illa ut. Han sätter återkommande individens kompetens i förgrunden snarare än samhällets brister. En förutsättning att klara sig i samhället är att tillägna sig kompetens att
förstå hur samhället fungerar. Förståelsen grundas på ett behärskande av framför allt samhällsanalytiska färdigheter men också samhällsorienterande faktakunskaper, vilket för övrigt visar att dessa mål
kombineras. Hans övergripande målsättning kategoriseras därför som
samhällsanpassande. Det finns dock inslag av samhällsförändrande
aspekter som exempelvis uppmuntran till egna åsikter och att skaffa
sig kompetens för att argumentera och vinna diskussioner, även om
det senare inte förefaller riktas mot makthavare. Det visar att olika
externa mål kombineras. Uppmuntran till egna åsikter och diskussion
vittnar dessutom om att Björn har deltagardemokratiska intentioner
med undervisningen.
Björns tal om undervisningens målsättningar domineras av hur man
ska få individer att klara sig själva i samhället och de samhällsanalytiska förutsättningar som är nödvändiga för att först förstå samhället
för att sedan kunna klara sig i det. Då han beskriver undervisningen
på de prioriterade kunskapsområdena statsskick, nationalekonomi,
internationell politik samt då han talar om nyheter så handlar det just
om att få eleverna att förstå samhället. Detta gör de samhällanalytiska
inslagen tydliga. Det handlar exempelvis om att i statsskick förstå orsakerna till bestämmelser i grundlagarna, att i nationalekonomi förstå
fenomenet inflation och att i internationell politik förstå varför situat195

ionen ser ut som den gör i Tanzania. I hans tal om ämnet framträder
en bred geopolitisk orientering, som sträcker sig från elevens lokala
vardagsliv till politik och ekonomi på den globala samhällsnivån. Isolerat enbart till de tre prioriterade kunskapsområdena ligger dock
tyngdpunkten på en nationell svensk nivå. Undervisningsmetoderna
domineras av lärarledda analytiska uppgifter, vars syfte är att träna
samhällanalytiska färdigheter som kausalitet och slutledningsförmåga. Björn orienterar sig mot en samtalsledande position, som innebär att han förhåller sig opartisk i undervisningen och uppmuntrar
individens egna åsikter.
Med utgångspunkt i utsagor om mål, innehåll och metoder kategoriseras Björns ämnesförståelse som samhällsanpassande med starka
inslag av samhällsanalys och mindre inslag av samhällsorientering
samt samhällförändrande aspekter.

7.2. Mariannes samhällskunskapsundervisning
Marianne talar uppskattande om den frihet att välja innehåll efter
eget intresse som hon tycker finns i kursplanen, även om hon samtidigt är positiv till att EU numera är inskrivet. Den lokala kursplanen
som Marianne haft huvudansvar att utforma sitter i ”...ryggmärgen på
mig…så den tittar jag inte på så mycket mer sen.” Kursplanen tycks
alltså inte vara strikt styrande för planeringsarbetet. Hon är heller
inte styrd av läroböcker, av den enkla anledningen att läroböcker
överhuvudtaget inte används. Istället används eget material, häften,
broschyrer, instuderingsmaterial och Internet.
Undervisningen organiseras i fasta kunskapsområden som hålls isär
och följer på varandra i en bestämd ordning. Marianne använder begreppet moment men även områden och ibland bit och block då hon
talar om kunskapsområdena. Då hon talar om innehållet använder
hon disciplinära begrepp som till exempel statskunskap. Bilden av att
kunskapsområdena är fast organiserade stärks av att hon uttrycker en
önskan att arbeta på ett mer fritt och spontant sätt. Tekniska lösningar som projektorer i taket och bättre tillgång till datorer skulle göra
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det möjligt att organisera kursen på andra premisser än de fasta kunskapsområdena.457 Hennes ideal är att bli en lärare som istället låter
aktuella händelser utgöra en grundval för undervisningen. Lärartypen
innebär att ”du ska kunna fånga någonting...i ett sammanhang. Som
när vi pratade nyheter så kommer det upp någonting helt annat och
så direkt kunna hänga på där. Det är så jag vill jobba! Det är kul!”458
Marianne organiserar även innehållet efter andra principer, exempelvis efter valår. För Mariannes del innebär detta att ett, normalt sett,
ordinarie kunskapsområde försvinner i samband med valår och ersätts av en utökning av kunskapsområdet statsskick med betoning på
val, riksdag och regering. Även organisationsprinciper som baseras på
årskurs tillämpas. Kunskapsområdet massmedia placeras först i kursen för att det är ett enkelt kunskapsområde som ger henne tillfälle att
lära känna gruppen. Kunskapsområdet sociala frågor placeras tidigt i
kursen och examineras via en uppsats. Orsaken till strategin är att
hon tidigt vill få en bild av elevernas skriftliga förmåga och min tolkning är att hon också vill lära känna dem socialt via uppsatserna.
Kunskapsområdet befolkning placeras i trean på grund av att Marianne uppfattar området som komplext och krävande för eleverna.
Undervisningsmetoderna tycks på förhand vara bundna till olika kunskapsområden. Det finns få inslag av ämnesövergripande metoder
även om Marianne talar uppskattande om ett uppsatssamarbete med
svenskämnet på kunskapsområdet internationell politik. De goda erfarenheterna har gjort att hon nu vill utveckla liknande ämnesövergripande samarbeten.

7.2.1. Målsättning
Marianne ger på olika sätt uttryck åt aspekter av moraliska mål med
undervisningen. En första aspekt synliggörs då hon besvarar frågan
om vad som är själva nerven i samhällskunskapsundervisningen ge-

På skolan finns det vagnar med klassuppsättningar bärbara datorer. Vagnarna måste bl.a. bokas i
förväg och är ganska tunga att hantera.
458 Uttrycket ”Som när vi pratade nyheter” syftar på nyhetsbevakningen under den lektion som föregick intervjun.
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nom att hänvisa till innehållet; ”statskunskapen med riksdag och regering och hela den biten den är ju...det är ju det som är kommun och
landsting alltså. Det är ju viktigaste navet.” Då hon fördjupar sig kring
målsättningen på detta kunskapsområde står det klart att det handlar
om att ingjuta en moralisk plikt hos eleverna att rösta. Marianne säger att det ”handlar om den viktigaste delen vi har när vi...har fyllt
arton år [...] det är att vi går och säger vår uppfattning. För det är
vissa länder som inte har den möjligheten.” Kontrasten mot andra
länder gör att den betydelse Marianne fäster vid röstningsmoral
framgår på ett starkt sätt. Samma sak gäller att hon uppfattar röstskolkning som ett samhällsproblem. Mot bakgrund av detta är målet
med undervisningen tydligt: ”Och den som har varit i samhällskunskap med mig och som inte går och röstar alltså dom är inte värda så
väldigt mycket ja, på skämt sagt så att säga”. Även om det är skämtsamt så är utsagan talande för den vikt Marianne lägger vid individens valdeltagande. Hon har en valdemokratisk orientering och talar
inte om andra typer av politiskt deltagande än valdeltagande. Hon
tycks ha en stark tilltro till det representativa partipolitiska systemet
som eleverna blir en del av som väljare i myndig ålder. Det är det representativa valdemokratiska systemet Marianne har som mål att anpassa eleverna till. För att kunna och för att vilja utöva sin röstplikt
krävs att man uppnår faktamål. Som en förberedelse att rösta och för
att öka motivationen att rösta måste eleverna orienteras om den institutionella uppbyggnaden av de politiska (val)systemen. Detta faktabaserade delmål är en nödvändig förutsättning för att rösta, vilket
framstår som det överordnade målet. Förutom faktakunskaper krävs
på valdagen också en förmåga att ta ställning i en traditionell och snävare partipolitisk mening.
En andra moralisk målsättningsaspekt synliggörs då Marianne talar
om ekonomi i betydelsen privatekonomi. Hon säger att privatekonomi
är ”jätteviktigt” och att hon valt att låta det ingå i undervisningen trots
att hon är medveten om att kursplanen inte föreskriver det. 459 Ambitionen är att eleverna ska klara sin ekonomi efter skolan och inte

Åtminstone inte i den kursplan som gällde vid tiden för fältundersökningarna (höst
2009 och vår 2010). Privatekonomi infördes sedermera i 2011-års kursplan.
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hamna i socioekonomiska problem. Att klara sin ekonomi och undvika problem bygger för Marianne på att ingjuta privatekonomiska
moraliska dygder som ekonomisk självdisciplin, självkontroll, sparsamhet och planering. Dygderna utvecklas genom att eleven inhämtat
faktakunskaper om kostnader och bestämmelser kring privat konsumtion som exempelvis mobiltelefoni, hyror, el och försäkringar
men även om kronofogdemyndighetens rutiner vid betalningsunderlåtelse. Även här framstår faktamål som en nödvändig förutsättning
för att uppnå ett moraliskt överordnat mål som i det här fallet är att
klara sin ekonomi.
Marianne framhåller att hon själv är mycket intresserad av ekonomi
och vill ”hjälpa eleverna att hitta i den här djungeln när det gäller privatekonomi.” Hon tycker det är ”jätteskönt att veta att: Här har jag
gjort allt jag kan för att kunna hjälpa dom.” Att hjälpa eleverna tycks
innebära en undervisning av konsumentupplysande karaktär med fokus på faktakunskaper. Marianne poängterar att hon är mån om eleverna ”och kan jag då som samhällskunskapslärare ge dom den här
kunskapen så att dom inte ska hamna…sen finns det dom som kan
göra bort sig ändå men dom har i alla fall fått chansen att ta in det.”
Uttrycket kan göra bort sig uppfattar jag som en betoning av individens eget ansvar och att individens privatekonomiska kompetens och
moraliska disciplin är avgörande för ett bra liv. Även om konturerna
av ett tufft samhälle är synliga i Mariannes utsagor så är hon primärt
inriktad på att utveckla elevernas kompetens att klara sig i det tuffa
samhället snarare än på att förbereda dem på att förändra samhället
och samhällets tuffhet.
Den tredje moraliska målaspekten handlar om att kunna skilja på rätt
och fel i en generell mening. När jag frågar henne vad hon uppfattar
som de viktigaste frågorna i samhällskunskapsundervisningen framhåller hon”...värdegrundsfrågorna. Ja, dom ska ju genomsyra alltihop,
med vad som är rätt och fel och vad du har för rättigheter och skyldigheter. Det är ju grunden i både samhällskunskap och religion
egentligen.” Utsagan signalerar att hon i undervisningen upplyser och
orienterar eleverna om rättigheter och skyldigheter och har som mål
att anpassa eleverna till samhällets rådande värderingar. Att anpassa
eleverna till en god värdegrund är ett mål som blivit tydligare med
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åren för Marianne. När jag frågar henne om värdegrundsfrågor var
viktiga för henne redan under utbildningstiden så berättar hon att
hon blev uppmärksam på behovet direkt i samband med sin första
tjänst. Hon insåg tidigt att flera elever på skolan saknade en ”stadig,
stabil hemmatillvaro” och var lämnade ”vind för våg”. Därför har hon
som samhällskunskapslärare en ”jätteuppgift [...] att kunna tala om
vad som gäller. Sen är det ju upp till elevens ansvar själv givetvis men
jag har ju som en skyldighet tycker jag att tala om att så här är det och
det är ju en fostran.” Att Marianne medvetet orienterat sig i en normförmedlande riktning är alltså ett resultat av de sociala behov som
finns i de elevgrupper hon möter. För Marianne handlar värdegrundsfrågor om hur vi är mot varandra och att:
...var och en får tycka vad han vill, vi lever i en demokrati men vi måste
tänka på hur vi uttrycker oss i skolan. Det är viktigt. [...] Ja, ska du fostra
till schyssta samhällsmedborgare då handlar det ju egentligen om den biten. Det är ju mitt uppdrag. Sen om jag lyckas eller inte det...är en annan
femma men man har ju den målsättningen i alla fall.

Genom att ta ställning vill Marianne visa moralisk förebildlighet.
Normerna kretsar kring vad som är rätt och fel. Att visa moraliskt civilkurage och att kämpa för att ta plats och ta ställning är rätt i Mariannes ögon. Hennes metod är att själv gå före som normförmedlare:
Frågar dom mig så talar jag om var jag står. Det gör jag, för jag tycker att
jag tagit min ställning men jag har fått jobba mig dit. Så återigen kan jag
framhäva mig själv väldigt mycket i det för att det ger en trovärdighet tror
jag. Sen om dom frågar mig om min politiska åsikt, den får dom inte reda
på utan det har jag sagt att där vill jag vara så objektiv som möjligt. Och
hittills dags har jag klarat mig men det är jättesvårt.

Orienteringen mot en normförmedlande position är inte renodlad.
Det finns även mindre inslag av en samtalsledande deltagare i det att
hon uttrycker egna åsikter i syfte att engagera eleverna. Noterbart är
att Marianne skiljer politiska åsikter från andra typer av åsikter, vilket
kan uppfattas som ytterligare en indikation på att hon är orienterad
mot ett snävare valdemokratiskt partipolitiskt synsätt på politik. Att
det finns inslag av samtalsledande deltagande tydliggörs även av att
hon vid några tillfällen betonar diskussionens roll i undervisningen.
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Då hon beskriver användningen av nyheter uttrycker hon exempelvis
att ”det är roligt att diskutera med dom för dom är så på bettet”. Desssutom har hon en förhoppning i samband med elevernas redovisningar av partiundersökningar att ”diskussionen blir hög.”
Geopolitiskt är Marianne orienterad mot elevens lokala och privatekonomiska vardagsnivå men även vid samhällsnivåer förknippade
med val som lokal samhällsnivå (kommunalval), regional (landstingsval) samt nationell samhällsnivå (riksdagsval) även om också EU
nämns i intervjun. Det ger målsättningen hon uttrycker en något snävare geopolitisk orientering med tyngdpunkt på det lokala och nationella.

7.2.2. Innehåll och undervisningsmetoder
I syfte att uppnå målsättningen så prioriterar Marianne nyheter samt
kunskapsområdena statsskick, privatekonomi och lag och rätt och
prioriterar normförmedlande och faktaupplysande undervisningsmetoder.
Statsskick
Marianne prioriterar det hon kallar ”statskunskapen” för att utveckla
och stärka elevernas moraliska pliktkänsla att rösta. Statskunskapen
innehåller ”riksdag”, ”regering”, ”kommun” och ”landsting” vilket är
specifika innehållsbegrepp inom kunskapsområdet statsskick. Begreppen motsvarar institutioner på den nationella, regionala och
kommunala geopolitiska samhällsnivån. Bilden av att kunskapsområdet är prioriterat stärks av att Marianne talar om det i termer av stort
och att eleverna alltid examineras på området. Undervisningsmetoderna på området är till stora delar lärarledda och fokuserade på
faktaupplysning. Marianne säger exempelvis att hon ”...går igenom så
att dom förstår vad vi har Riksdagen till och hur den kommer till med
tanke på valet då...”. Aktuella tidningsartiklar om politiska utspel från
regionalt kända riksdagsledamöter används för att motivera eleverna,
som ofta enligt Marianne uppfattar området som tråkigt.
Undervisningen är inriktad på att avlägsna faktorer som kan verka
hindrande för eleverna att rösta och på att stärka de motiverande fak201

torerna. Innehållet väljs med sikte på det formella valdeltagandet.
Som tidigare konstaterats tycks faktakunskaper om det institutionella
styrelsesättet nödvändiga för att bryta ned ett röstmotstånd och för
att känna ideologisk och partipolitisk förvissning. Att uppnå faktamål
om ideologierna är viktigt och bidrar till en förståelse för var partierna
fått sina idéer ifrån. Sambandet mellan ideologiska rötter och partiers
politik vittnar om att det finns analytiska inslag i en undervisning som
annars domineras av fakta. Kunskap om detta samband är nödvändigt
för att individen lagom till valdagen ska ha tagit partipolitisk ställning
och härigenom känna sig motiverad att rösta. Saknas dessa grundläggande kunskaper riskerar allt att bli ”...en enda röra och har du inte
grunderna med då begriper man ju ingenting. Och sen ska du själv ta
ställning en dag: ’Vad tycker jag? Hur tycker jag mitt samhälle ska
vara?’ när du ska gå och rösta.”
Undervisningen på kunskapsområdet bedrivs bland annat i form av
grupparbeten. Eleverna fördjupar sig i fakta om riksdagspartierna.
Partierna jämförs sedan med varandra i muntliga redovisningar där
Marianne hoppas ”diskussionen blir hög”. Det händer att hon provocerar medvetet under diskussionerna för att stärka elevernas civilkurage att våga ta ställning ideologiskt och partipolitiskt. Det jämförande greppet vittnar om att det också här finns analytiska inslag. De
innehållsbegrepp Marianne använder är exempelvis statskunskap,
riksdag, regering, kommun, landsting, valet, rösta, partier och ideologier.
Privatekonomi
Marianne säger att hon inom det ekonomiska området ”lägger fokus
på privatekonomi fast det inte står i skolplanen [sic].” Privatekonomi
kategoriseras därför som ett prioriterat kunskapsområde. Målet på
området är att anpassa eleverna till att bli fungerande samhällsmedlemmar genom att utveckla moraliska dygder som sparsamhet, ekonomisk självkontroll och disciplin. Att besitta den här typen av dygder
kan skydda individen från att hamna i socioekonomiska problem.
Dygderna baseras på de insikter eleverna förväntas få genom att inhämta faktauppgifter om kostnader och bestämmelser bundna till
privat konsumtion. Marianne exemplifierar med innehåll som rör till
exempel avtal och kostnader för mobiltelefoni, kostnader i anslutning
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till att flytta hemifrån och hur man organiserar och håller en egen
hushållsbudget.
Undervisningsmetoderna är av konsumentupplysande karaktär. Hon
framhåller exempelvis att det är ”Jätteviktigt att få besöka banker”
men informatörer från banker och ”kronofogden” kommer även på
besök i klassrummet. Dessutom används Konsumentverkets tidning
Dina pengar som undervisningsmaterial. Förutom att eleverna ”får
göra budget” så brukar de delta i Konsumentverkets tävling Koll på
cashen. Tävlingen bedrivs som ett undersökande grupparbete och
målet är att ordna upp privatekonomiska problem, skuldsanera och
lägga en hållbar hushållsbudget för fiktiva personer som hamnat i
ekonomiska trångmål. Undervisningen kräver att eleverna söker efter
prisuppgifter på bland annat el, telefoni, hyror och försäkringar. Det
kunskapsområdesbegrepp Marianne använder är privatekonomi medan innehållsbegreppen exempelvis är banker, budget, kronofogdemyndigheten och Konsumentverket.
Lag och rätt
Även kunskapsområdet ”lag och rätt” har kategoriserats som prioriterat. Då Marianne beskriver området uttrycker hon moraliska mål. Det
är i beskrivningen av detta kunskapsområde som hon framhåller betydelsen av värdegrundsfrågor och vikten av att eleven känner till sina
rättigheter och skyldigheter. En god värdegrund baseras på de insikter eleven får genom att inhämta faktauppgifter och bli orienterade
om sina juridiska rättigheter och skyldigheter. Samma sak gäller faktamål om den institutionella uppbyggnaden av domstolsväsendet och
de juridiska rutinerna i samband med brottmål.
Att undervisningen är faktabaserad och orienterande på området
kommer till uttryck då Marianne framhåller att ”när man ska gå igenom domstolssystemet” så är det ”vissa bitar som dom bara får lära
sig ’Så här fungerar det’”. Då hon beskriver undervisningsformerna på
området använder hon begreppet ”traditionellt” vilket jag tolkar som
lärarlett. Hon poängterar emellertid att man alltid ”försöker komma
till tingsrätten så att det händer någonting.” Det kunskapsområdesbegrepp Marianne använder är lag och rätt medan innehållsbegrep203

pen exempelvis är domstolssystemet, värdegrundsfrågor, rättigheter, skyldigheter och tingsrätten.
Nyheter
Marianne säger att nyheter är ”Jätteviktigt” och att hon ständigt lär
sig nya saker då hon läser tidningen. Hon går upp tidigt varje morgon
för att hinna läsa två tidningar och följer även Tv-nyheterna på kvällen ”För det ingår ju i mitt jobb, tycker jag, att hålla mig uppdaterad.”
När hon läser morgontidningen finns alltid tankarna på undervisningen: ”’Kan jag använda det här i något sammanhang?’” I undervisningen används regelbundet nyhetsbevakning där eleverna spontant
och utan föregående planering muntligt refererar nyheter. Inga regler
omgärdar bevakningen vilket innebär att elevernas nyhetspreferenser
är helt styrande. Olika målsättningar kommer till uttryck då hon talar
om bevakningen, även om hon inte använder uttrycket nyhetsbevakning. Då hon i förbigående refererar till bevakningen använder hon
istället uttryck som ”när vi pratade nyheter”, ”snack om nyheter” och
att det i samband med nyheter ”är roligt att diskutera med dom…”.
Prata, snacka och diskutera om nyheter framstår som målsättningar.
Då hon talar kommer även andra målsättningar med bevakningen till
uttryck:
Jag tycker den är jätteviktig! Sen blir det vissa perioder när dom är inne
som till exempel när dom sitter och jobbar så här, då tar jag inte den tiden.460 Och det kan ju vara en brist i och för sig, men ibland så måste jag
ju låta dom få jobba i lugn och ro med det dom ska fokusera på. Utan då
följer jag upp det vid ett senare tillfälle. Sen om det skulle hända någonting…så där jättestort med Haiti eller någonting så alla vet om att det har
hänt någonting…ja då kan jag ju ta det men vi diskuterar kanske inte på
samma sätt. Men det är ju också ett sätt för mig att få igång dom.

Ett mål är att få igång eleverna, vilket tolkas som att få eleverna att
följa nyheter och genom det utveckla deras allmänbildning. Exemplet
Haiti visar att allmänbildning om i synnerhet dramatiska nyheter är

Marianne syftar på att eleverna nyligen kommit tillbaka efter en längre praktikperiod och att det
återstår drygt en månad av vårterminen.
460
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prioriterat.461 Intrycket av att allmänbildning är en prioriterad målsättning stärks av att Marianne uttrycker att hon ”har lärt dom att det
här med nyheter det är någonting som gör att man känner sig lite mer
up to date; vad händer faktiskt i min värld? Inte bara det som handlar
om skolan.” Vad som också kommer till uttryck i utdraget är att nyhetsbevakningen ibland bortprioriteras i perioder av tidsbrist. Det är
något som understryker att Marianne förhåller sig till bevakningen
som en isolerad lektionsaktivitet med svaga kopplingar till innehållet i
den övriga undervisningen. I sin fortsatta beskrivning av nyhetsbevakningen framgår det att Marianne har som mål att:
[…] få igång dom på både det som händer runt omkring oss globalt men
även fokusera på det som är i närheten givetvis om det är någonting som
är…och diskutera. Och sen är det ju så här att en del utav dom eleverna
jag har dom kanske aldrig har tänkt på att läsa tidningen på det sättet.
Det här är något nytt för dom och minsta lilla nyhet dom kommer med
måste jag ju ta, det är ju en vinst. Då har dom ju åtminstone öppnat tidningen och börjat. Det är ju en ny värld för dom. Alltså alla kan jag inte
ta...rakt av och säga att dom läser tidningen varje dag för det gör dom
inte. Utan det är ju en fostran och det här håller jag ju på med i två år.
Bara det här att man lär dom använda media. För att dom använder ju
media på ett helt annat sätt...innan dom blir fokuserade på det här med
nyheter.

Marianne prioriterar nyheter som rör i synnerhet den globala omvärlden men uttrycket är i närheten kan också tyda på ett lokalt intresse. Ytterligare ett mål framträder i utsagan då hon uttryckligen
refererar till specifikt tidningar som nyhetskälla. Det signalerar att
hon har som mål att få eleverna att hämta nyheter från etablerade nyhetskällor. Sannolikt fäster hon en extra hög källkritisk trovärdighet
till just tidningar, vilket speglar ett analytiskt mål. Nyheterna används
slutligen som ett medel för att bekräfta att det ordinarie innehållet i
undervisningen ”...är sant! Det är verkligt!” Bevakningen får på det
sättet en typ av motiverande funktion.
Den bild som växer fram av relationen mellan nyhetsbevakningens
målsättningar och vad jag uppfattar som Mariannes övergripande

Vid den aktuella tidpunkten hade en jordbävning inträffat på Haiti och som enligt de första medieuppgifterna krävt nära hundratusen dödsoffer.
461
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moraliska målsättning med hela undervisningen är något svårfångad.
I hennes utsagor som rör bevakningen kommer inte uttalade moraliska aspekter till uttryck. Däremot uttrycker hon allmänbildande mål
och genom sin källkritiska utsaga även analytiska mål.

7.2.3. Sammanfattande slutsatser Mariannes ämnesförståelse
Mariannes övergripande och dominerande målsättning är att utbilda
individer som har kompetens att klara sig i samhället och att klara sig
utan att hamna i socioekonomiska och moraliska problem. Hon sätter
konsekvent individens kompetens i förgrunden snarare än samhällets
brister. Kompetens att klara sig i samhället innebär att man känner
och lever efter samhällets moral och vet rätt och fel. Att leva efter
samhällets moral innebär bland annat att utöva sina moraliska plikter
som att rösta och att utöva ekonomisk självdisciplin. Samhällsorienterande faktamål är ett delmål i undervisningen och utgör en förutsättning för att individen ska komma till insikt om vikten av ett gott moraliskt och disciplinerat beteende. Hennes övergripande målsättning
kategoriseras därför som samhällsanpassande. Det finns dock inslag
av samhällsförändrande aspekter som exempelvis betoningen av att
kämpa för att ta ställning och diskussionens roll i undervisningen som
hon lyfter fram några gånger. Det visar att externa mål kombineras
med varandra.
Mariannes tal om målsättningar domineras av hur viktigt det är att
eleverna anpassas till och lär sig olika aspekter av moral. Då hon beskriver undervisningen på de prioriterade kunskapsområdena statsskick, privatekonomi och lag och rätt handlar det framför allt om att
förmedla moral och få eleverna att anpassas till denna. Det handlar
exempelvis om att i statsskick få eleverna att utöva sin röstplikt, att i
privatekonomi utveckla elevernas självdisciplin och att i lag och rätt få
eleverna att känna till sina rättigheter och skyldigheter och lära sig
rätt och fel. Betoningen av att utöva sin röstplikt tillsammans med en
snävare syn på politik gör att hennes demokratiska orientering kategoriserats som valdemokratisk. Faktakunskaper är det medel eller
delmål som ska användas för att uppnå de moraliska målen. Det gör
de samhällsorienterande inslagen tydliga, även om det också finns
samhällsanalytiska inslag vilket visar att även interna mål kombine206

ras. I hennes tal om ämnet framträder en snävare geopolitisk orientering som sträcker sig från elevens lokala vardagsliv till politik på den
nationella samhällsnivån. Isolerat enbart till de tre prioriterade kunskapsområdena ligger dock tyngdpunkten på en nationell svensk nivå.
Undervisningsmetoderna domineras av samhällsorienterande faktaupplysningar i främst lärarledda former. Dessa kombineras med att
Marianne huvudsakligen orienterar sig mot en normförmedlande position med inslag av samtalsledande, i syfte att förmedla normer men
samtidigt stimulera eleven till eget ställningstagande.
Med utgångspunkt i utsagor om mål, innehåll och metoder kategoriseras Mariannes ämnesförståelse som samhällsanpassande med
starka inslag av samhällsorientering och svagare inslag av samhällsanalys samt samhällsförändrande aspekter.

7.3. Lisbeths samhällskunskapsundervisning
Lisbeth är kritisk till den frihet som ges i kursplanen. Kursplanen är
”så väldigt svepande skrivet”. Det kan göra att oerfarna lärare lätt blir
osäkra och har svårt att välja undervisningsinnehåll. Enligt Lisbeth
gör de svepande formuleringarna att oerfarna funderar ”’Vad menas
med det här?’ och sen så ’Ja, jag har ju åtminstone nämnt det’ och så
går man vidare och gör någonting annat.” Det kan leda till att vissa
områden berörs ytligt. Lisbeth vill se en mer detaljerad kursplan.
Lisbeth är positiv till att ämneskollegiet på skolan samtalar mycket
med varandra och har flera ämneskonferenser per termin. De har
dessutom gemensamma prov på några kunskapsområden. Lärarna
har gemensamt utvecklat en lokal kursplan där målen konkretiserats
och Lisbeth poängterar att det inte varit några problem att uppnå en
samsyn. Hon återkopplar till den lokala kursplanen och betygskriterierna i sina regelbundna enskilda samtal med eleverna. Lisbeth är
emellertid kritisk till långsiktig ämnesintegrerad undervisning med
andra ämneslärare, det leder till för grunda kunskaper. Hon är mer
positiv till att arbeta ämnesintegrerat på egen hand med de ämnen
som ingår i den egna kompetensen.
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A-kursen löper över två läsår och Lisbeth organiserar undervisningen
i fasta kunskapsområden som hålls isär och följer på varandra. 462 Hon
använder inte begreppet kunskapsområde utan talar istället om avsnitt. När hon beskriver innehållet använder hon disciplinära begrepp
som statskunskap, internationell politik och nationalekonomi. Att
principen om att kunskapsområdena följer en bestämd ordning är
stark blir tydligt när hon talar om undervisningen på kunskapsområdet nationalekonomi. Hon konstaterar att det alltid inträffar någon
aktuell ekonomisk händelse när de sysslar med området. Utgångspunkten för undervisningen tas alltså i ett planerat fast kunskapsområde och inte i en aktuell händelse. Undervisningstiden på det planerade kunskapsområdet kan dock förlängas om någon aktuell händelse
inträffar eller om eleverna önskar det. Att organiseringen är fast uttrycks också genom att Lisbeth låter den påverkas av årskurs. Det innebär bland annat att man läser statsskick under första läsåret medan
EU, nationalekonomi samt internationell politik är inplacerade sista
läsåret i trean.
Även valet av metoder är fast organiserat. Metodvalet påverkas visserligen av behoven i den aktuella elevgruppen, men samtidigt görs valet
i relation till aktuellt kunskapsområde. Lisbeth talar med bestämdhet
om att exempelvis nationalekonomi ”naturligtvis” innebär ”väldigt
mycket genomgång och förklaring.” För övrigt är hon kritisk till en
alltför läroboksstyrd undervisning.

7.3.1. Målsättning
Lisbeths förhållningssätt till målsättningen med undervisningen
kommer tydligast till uttryck i samband med att hon berättar om sitt
eget politiska engagemang och sitt sätt att ifrågasätta samhället. Hon
tog ”väldigt tidigt politisk ställning […]. Jag har stått på barrikaderna
mot Vietnamkriget och såna grejer…jo, det är så. Och politiskt aktiv
har jag varit.” Viljan till deltagande och förändring framträder också
då Lisbeth talar om ”demokratiproblemet”. Hon syftar på bristande
politiskt självförtroende och politisk passivitet bland unga. Det är den

462

Även den lokala kursplanen vittnar om en sådan organisering av A-kursen.
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viktigaste frågan att ta itu med i undervisningen. Orsaken till problemet ser hon i en ökande individualism där ”...var och en är sig själv
nog. Nej, jag fixar inte riktigt det där. Jag gör inte det.” Individualismen har gjort det svårare att hitta en glöd att delta i politik för det
gemensammas bästa.
Att ingjuta politiskt självförtroende i eleverna och få dem att delta i
politiken och förändra samhället är viktigare för Lisbeth än den ideologiska riktningen på engagemanget. Trots personliga erfarenheter av
demonstrationer mot Vietnamkriget och hennes kritiska förhållningssätt till ökande individualism uttrycker hon nämligen totalt sett få utsagor som explicit indikerar någon bestämd ideologisk riktning för
samhällsförändringen. Lisbeth är emellertid tydligt orienterad mot ett
deltagardemokratiskt synsätt och ser brister i det representativa valdemokratiska systemet. Hon ser också stora skillnader i politiskt deltagande mellan sin egen generation och dagens ungdomsgeneration:
Vi var väl första ungdomsgenerationen. Rebell skulle jag vilja kalla mig
för. Och sen just det här att protestera…vi fann oss inte i detta. Nu mera
är det det här: ”Visst, det hände men so what?” Lite granna uppgivenhet
och jag förväntar mig…jag är besviken att: ”För fan! Ut på barrikaderna!
Ställ er upp och protestera! Gör någonting!”. För jag märker ju att gör
man det då kommer ju förändringen. Då backar ju politikerna så fort det
är…och det kan vara ungdomar, det kan vara föräldrar eller andra…och då
känner jag: ”Wow! Gatans parlament!”. Eftersom det politiska systemet är
ju sånt att den indirekta demokratin den funkar inte som demokrati. Och
jag har haft många kurser, såna här lokala…alltså elevdemokrati.

I den deltagardemokratiska orienteringen finns även deliberativa inslag som kommer till uttryck i hennes motstånd mot auktoriteter och i
viljan att utmana makten. I Lisbeths tal om det som rör målsättningar
finns tydliga inslag av analys. Ett analytiskt kritiskt tänkande är en
nödvändig förutsättning för att kunna utöva ett samhällsförändrande
agerande. Att förstå politiska och ekonomiska samband är nödvändigt
för att kunna förstå varför människor, grupper och stater beter sig
som de gör och för att i sin tur sedan kunna ifrågasätta detta och förändra det. Lisbeths analytiska intresse framträder då hon talar om
Mellanösternkonflikten. Hon framhåller att konflikten inte bara är
svart eller vit utan rymmer många faktorer. Med tillfredsställelse berättar hon att hon ibland märker att eleverna utvecklar en förmåga att
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se orsakerna bakom konflikten: ”Och då känner jag mig nöjd: ’Ja,
men nu börjar dom tänka till’. Att det inte bara händer något så där
bara, så! (knäpper med fingrarna) Utan att det finns motiv bakom.”
Med hjälp av analys förstår eleverna händelser som meningsfulla delar av större mönster snarare än som isolerade händelser.
Sambandet mellan ett analytiskt kritiskt tänkande och förändring
återkommer under intervjuerna. Då Lisbeth uttalar sig om vad samhällskunskap innebär hänvisar hon till frågor om vad som händer
omkring henne, varför det händer och ”Vad vill dom med det här?
Vad är syftet?” De analytiska frågorna är grunden i ett kritiskt förhållningssätt som kan hjälpa individen att upptäcka om det är något individen blir lurad på och därför måste agera för att ändra; ”Inte så att
jag är rädd för att bli lurad men är det någonting som jag känner att
jag är förd bakom ljuset? Bröd och skådespel kör jag ständigt med till
både elever och kollegor (skratt). Och…det är väl samhällskritiken.
Det är en hörnsten hos mig.” Analys är för Lisbeth ett verktyg som ska
användas som politisk ögonöppnare. Då hon talar om sin önskan att
se ungdomar på barrikaderna så menar hon inte att hon vill ”ha dom
ute och…(skratt) på barrikaderna och slå sönder och så vidare men
någonstans där analysen då får upp ögonen för det…istället för att ge
upp. För vi vill ju ha det bättre. Förändring så att det blir bättre.”
Trots det målande bildspråket framhåller Lisbeth samtidigt vikten av
att lära eleverna att också försöka förändra samhället med hjälp av
traditionella politiska metoder. Det handlar då om att få eleverna att
använda formella påverkningskanaler som lobbying och politiskt
opinionsarbete, både på en lokal och på en europeisk samhällsnivå.
En förutsättning är att eleverna först erhållit faktakunskaper och blivit orienterade om hur dessa kanaler fungerar. Fakta utgör därför en
förutsättning för handlande. Trots en kritisk inställning till indirekt
demokrati, i betydelse valdemokrati, så har hon samtidigt en tilltro till
former av politiskt deltagande som ryms inom det traditionella representativa systemet. Det vittnar om att hon även värdesätter en viss
anpassning till samhället och det etablerade politiska systemet. De
former av politiskt deltagande som Lisbeth exemplifierar med vittnar
för övrigt om att eleverna uppfattas som fullfjädrade medborgare i
nuet.
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Betydelsen av ett kausalt förhållningssätt och förmågan till slutledning understryks ytterligare då hon beskriver sitt favoritområde nationalekonomi och ambitionerna på området som är att:
Förstå varför saker och ting händer och vilka effekter det får. Det är liksom hörnstenarna och det vet dom nu. Orsak och verkan. [...] Politiska
beslut eller räntepolitiska beslut och vad det kan bli istället för och vad
hände ute i världen och hur påverkar det oss och så vidare.

En förutsättning för att utveckla den här typen av analytiska och i förlängningen samhällsförändrande färdigheter är att eleverna är allmänbildade i betydelsen uppdaterade med nyheter. Begreppen ”nutidsorientering” och ”omvärldsanalys” är två centrala begrepp som
förutsätter varandra och som Lisbeth använder då hon beskriver sitt
svar på frågan om vad samhällskunskapsämnet är för henne. Nutidsorientering, som jag uppfattar som en aspekt av allmänbildning, är en
förutsättning för analys som i sin tur är en nyckel till att förändra
samhället.
Den geopolitiska orientering som kännetecknar Lisbeths målsättning
är vidsträckt. I utsagorna är analytiska politiska och ekonomiska
samband på en nationell och global samhällsnivå sammantvinnade
med varandra. Ett samhällsengagemang som sträcker sig ifrån individens lokala vardagsliv på gatan till insikter i motiven bakom Palestinakonflikten ger den geopolitiska orienteringen en bredare karaktär.
Tyngdpunkten ligger på den nationella och globala samhällsnivån.
I syfte att stimulera ungdomars politiska engagemang händer det att
Lisbeth orienterar sig mot en samtalsledande deltagande position och
själv tar ställning i undervisningen:
Nä, men jag brukar säga ”Det här tycker inte jag, men så här”. Och jag
brukar också presentera alternativa, olika saker och så ställer dom frågan
”Vad tycker du?” Då talar jag om. Jag gör det och då får dom ju
möjl…dom går i clinch med mig. [...] Det har jag talat om, det vill jag. Så
jag har haft många debatter med elever (skratt)

211

Inslaget av egna åsikter och hennes eget deltagande skulle kunna uppfattas som ett normförmedlande inslag. Hon ger emellertid inte uttryck för att ta ställning på ett auktoritativt sätt för att anpassa eleverna till specifika moraliska värderingar och få dem att omfatta dessa
och är därför inte orienterad mot normförmedling. Hon deltar och tar
ställning för att stimulera och utveckla elevernas förmåga att argumentera. I specifika situationer orienterar hon sig emellertid tydligt
mot en auktoritativ normförmedlande position. Den samtalsledande
deltagande orienteringen överges nämligen om elever uttrycker rasistiska åsikter i klassrummet. Lisbeth tillåter att eleverna argumenterar
fritt för olika åsikter men inte för ”...nazistiska och rasistiska åsikter.
Då slår bilan ner. Ja, då gör jag det. Då tar jag ut eleven, pratar med
dom. För det poppar upp sån här främlingsfientlighet. Men jag plockar ut dom.”

7.3.2. Innehåll och undervisningsmetoder
I syfte att uppnå sina målsättningar så prioriterar Lisbeth nyheter
samt kunskapsområdena statsskick, nationalekonomi, internationell
politik och EU, dessutom prioriterar hon huvudsakligen samtalsledande metoder kombinerade med allmänbildande och analytiskt utvecklande undervisningsmetoder.
Statsskick
Lisbeth säger att hon ”lever upp som sjutton” med det hon kallar för
”statsskicket” och ibland för ”statskunskapen”. Det svenska statsskicket, som också innehåller ”kommunen”, utgör det hon kallar för
en av ”hörnstenarna” i undervisningen. Bilden av att området är prioriterat stärks ytterligare av att det alltid examineras och dessutom via
prov. Samhällskunskapslärarna på skolan använder dessutom gemensamt framtagna prov på området. I undervisningen förefaller hon vilja
utveckla ett analytiskt förhållningssätt, som ska få eleverna att förstå
politiska händelser och orsaker till händelserna. De metoder som används för att utveckla vad som tolkats som analytiska färdigheter som
kausalitet, slutledning och belägg, utgörs av ”väldiga genomgångar
och så får dom analysera tabeller och diagram och sånt här...dra slutsatser.”
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Lisbeth arbetar också med att utveckla elevernas förmåga att argumentera och ta ställning, förmågor som är bundna till och förutsättningar för att kunna verka samhällsförändrande. När det gäller politiska ämnen brukar hon utmana eleven genom att ställa frågan ”’Så
här tycker dom: Vad tycker du?’” Det är en provokativ metod som används för att utveckla just dessa typer av förmågor. Utsagan vittnar
om att Lisbeth på detta kunskapsområde orienterar sig mot en samtalsledande position. Enligt Lisbeth fungerar den provokativa metoden bäst i samhällskunskap jämfört med i hennes andra ämnen som
exempelvis religion. Det kunskapsområdesbegrepp Lisbeth använder
är statsskick medan innehållsbegreppen exempelvis är statskunskap
och kommunen.
Nationalekonomi
Lisbeth talar om ”nationalekonomi” i samma passage som statsskick,
vilket gör att hon uttrycker sig på ett identiskt sätt om båda kunskapsområdena. När det kommer till nationalekonomin tillägger hon
emellertid att hon ”älskar det”. Ekonomi är också det kunskapsområde hon lägger ut mest undervisningstid på. Hon önskar dessutom
att nationalekonomiska kunskaper borde skrivas fram tydligare i
kursplanen ”för det är oerhört viktigt för människor att förstå varför
Riksbanken gör si och så, vad som händer”. Kunskapsområdet examineras alltid via skriftliga prov och även här använder samhällskunskapslärarna gemensamt framtagna prov.
Undervisningen är inriktad på analytiska kausala färdigheter. Hennes
tal är koncentrerat till vikten av att utveckla en förståelse av vilka effekter exempelvis ränteekonomiska beslut och de ”ekonomiska förloppen ute i världen […] som finanskrisen” har på en nationell och
global samhällsnivå. Att få eleverna att förstå just räntepolitik är en
speciellt viktig utmaning eller som Lisbeth uttrycker ”räntepolitiska
beslut och vad det kan bli istället och vad hände ute i världen och hur
det påverkar oss och så vidare.” I vissa situationer kan räntepolitiska
analytiska kunskaper innebära högst specialiserad kunskap eller som
Lisbeth säger: ”Till och med så att jag lyckats få en del elever…att redovisa hur Riksbanken gör…dagligen.” Övriga analytiska mål på kunskapsområdet är att få eleverna att förstå hur det går till att ”bekämpa
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inflationen, varför vi gör på det här viset och så vidare och konjunkturerna.”
Undervisningsmetoderna på området innebär ”väldigt mycket genomgång och förklaring” eller ”katederundervisning” som Lisbeth
kallar det. Lisbeth framställer den lärarledda metoden som lämplig
just för ekonomiundervisningen och då ekonomiska samband står i
centrum. Anledningen är att eleverna har svaga ekonomiska förkunskaper vilket kräver att hon måste ”...förankra det och berätta: ’Ja,
men tänk på det här när ni gör så och hör det där’”. Dessutom har hon
lättare att se om hon har eleverna med sig och se att de förstår. Lärarledda metoder är också lämpliga då de även gör det möjligt för Lisbeth att anknyta ekonomiundervisningen till nyheter. Det kunskapsområdesbegrepp hon använder är nationalekonomi medan innehållsbegreppen exempelvis är ekonomiska förlopp, finanskris, räntepolitik, Riksbanken, inflation och konjunkturer.
Internationell politik
Lisbeth talar om den ”internationella politiken” i samma passage som
statsskick och nationalekonomi, vilket gör att hon även här uttrycker
sig på ett positivt sätt. Eleverna examineras på området. Det sker via
prov och inlämningar av analyser. Internationell politik innehåller
flera delområden. Lisbeth intresserar sig extra mycket för FN. Målet
på delområdet är att få eleven att betrakta, värdera och ta ställning till
FN och FN:s insatser på ett nyanserat sätt. Det sker genom analyser
som tränar vad som tolkats som slutledningsförmåga och källkritisk
förmåga. En förutsättning är emellertid att eleverna först uppnått faktamål och är orienterade om FN:s institutionella uppbyggnad. Faktakunskaperna utgör sedan själva underlaget. Kunskaperna ska tillsammans ge insikt i att exempelvis vetorätten är en orsak till att organisationen ibland framställs som tandlös då konflikter inträffar. Lisbeths verkar mena att människor ofta baserar sina negativa synpunkter om FN på dåliga kunskaper om FN:s uppbyggnad och ibland
på det som förefaller vara en känslomässig grund. Enligt henne säger
människor ofta om FN: ”’Nja, dom gör ingenting. Det kostar bara
pengar.’ Och visst...FN är ju vad medlemsländerna gör det till. Och
det är inte lätt att bestämma och fatta beslut i FN.” Genom att utveckla elevernas faktakunskaper, källkritiska och analytiska kunskap214

er vill hon lägga grunden för en mer nyanserad syn på FN. Implicit
riktar hon därmed också uppmärksamheten mot att organisationen
borde förändras.
Undervisningsmetoderna utgörs av analytiska uppgifter där bristfälliga kunskaper och känslomässigt grundade negativa synpunkter på
organisationen utmanas med fakta, belägg och slutledning som rör
aktuella konflikter där FN är inblandat. Metoderna och innehållet har
en tydlig förankring i nyheter. Eleverna får bland annat välja ”en konflikt eller det kan vara ett stort projekt eller någonting dom engagerar
sig i…Rent vatten eller något och gå in och titta på: ’Vad har dom
gjort? Hur har det här lyckats?’ Eller det kan vara Tahiti, konflikter
eller Tsunamin…”. Lisbeth genomför också det årliga ”FN-rollspelet”
vilket ibland innebär att eleverna ”ringer en ambassad eller skriver
till…regeringar.” Eleverna representerar olika länder och söker alltså
fakta om länderna. På grundval av fakta analyserar man sedan landets
relation till andra länder. Det kunskapsområdesbegrepp Lisbeth använder är internationell politik medan innehållsbegreppen exempelvis är FN, konflikter och FN-rollspel.
EU
”EU” är ytterligare ett prioriterat kunskapsområde. Lisbeth examinerar alltid eleverna med ett skriftligt prov. Målet för området har bäring på samhällsförändring och handlar om att åtgärda det som Lisbeth uppfattar som problem; bristande EU-engagemang och en
känsla av politiskt avstånd till EU. En förutsättning för att komma till
rätta med problemen är att eleverna först blivit orienterade om EU:s
institutionella uppbyggnad. Lisbeth brukar exempelvis upplysa om
”lobbyismen” kring EU och hur den fungerar. Hon har personliga erfarenheter av lobbyarbetet i EU. Kunskaperna ger insikt i att EU:s politiska system och arbete inte är så abstrakt och så svårt att påverka
som det är lätt att tro och kan på så sätt skapa politiskt mod. Då EUundervisningen beskrivs talar hon i termer av att hon berättar och
har genomgångar innan eleverna arbetar på egen hand med skriftliga
fördjupningar. Hon poängterar vikten av att elevernas fördjupningar
bygger på deras egna intressen. Exempel på frågor som studeras är
”ECB” och ”Schengen-avtalet”. Det kunskapsområdesbegrepp Lisbeth
215

använder är EU medan innehållsbegreppen exempelvis är lobbyism,
ECB och Schengen-avtalet.
Nyheter
Nyheter för Lisbeth är ”jätteviktigt” och nyhetsintresset beskriver hon
som ett kännetecken hos sig själv. Då jag frågar vad hennes planering
påverkas av framhåller hon omedelbart nyheter. Driften att vara
välinformerad och uppdaterad beskriver hon som en nödvändighet
och ”livsstil.” Identiteten som samhällskunskapslärare bygger uppenbarligen på att sitta mitt i nyhetsflödet. I beskrivningen av sin lärarkarriär från mitten av 1970-talet och framåt lägger hon vikt vid att
man måste ”...uppdatera sig hela tiden som samhällskunskapslärare,
annars är man det inte. Då kan man lika gärna lägga av.” Lisbeth verkar närmast beroende av nyheter och lyssnar på riksradions nyheter
varje halvtimme med start från halv fem på morgonen fram till första
lektionsstart. Det kombinerar hon med minst två av kvällens TVnyheter. Även semestrarna kantas av en ständig jakt på nyheter. Vid
tidpunkten för intervjun förberedde hon sig för en resa till Italien, vilket fick henne att oroa sig över inhämtandet av nyheter: ”’Jaha’, tänker jag, ’Jag kan ju inte läsa italienska vad gör jag nu? Ska jag gå in på
nätet och kolla upp lite granna om det är något som är på gång?’ och
så där. Jag tappar känner jag.”
Nyheter utgör en viktig informationskälla men även ett medel i
undervisningen. Strävan efter att anknyta undervisningen till nyheter
är enligt henne själv ett resultat av den MAKIS-utbildning hon genomgick på lärarhögskolan.463 Att anknyta till något aktuellt konkret
som eleverna känner igen ”sitter i ryggmärgen” sen dess. Hon menar
att en god nyhetsuppdatering gör det möjlighet att snabbt associera
till olika saker vilket är en nödvändighet för att möta den enskilda
elevens intressen.

MAKIS var en metod som användes vid lärarutbildningarna under 1960- och 70-talet. Metoden
byggde på att varje lektion delades upp i olika sekvenser. Olika metodiska grepp skulle sedan användas i tur och ordning i olika sekvenser. Förkortningen MAKIS stod för Motivation, Aktivitet, Konkretion, Individualisering och Samarbete, Bernmark Ottosson, Ann, 2009, s. 38.
463
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I undervisningen används regelbundet planerad elevledd respektive
planerad lärarledd nyhetsbevakning. Formerna skiftar beroende på
årskurs. I årskurs ett används planerad elevledd bevakning som består av att en elev i taget veckovis refererar till nyheter inför klassen.
De begrepp Lisbeth använder för nyhetsbevakning är att eleverna får
”redogöra” för nyheter respektive ”gå igenom” nyheter. På frågan om
eleverna väljer nyheter fritt svarar Lisbeth:
Lisbeth:

Roger:
Lisbeth:

Nja. Jag är ju väldigt noga med att…(skratt)…jag är inte snäll då utan
jag säger ’Jag vill inte ha lokala nyheter’ och ’Nu får ni gå ner till
biblioteket’. För många av dom har faktiskt ingen dagstidning…och
DN och Svenska Dag…för Svenska Dagbladet går upp till biblioteket
dagen efter, så det finns två rikstäckande tidningar. Och då får dom
gå igenom och sen ställer vi frågor. Så att…det får dom göra.
Du vill att dom ska titta ut mer i världen?
Ja, det vill jag. Europanivå och…inte bara Sverige…fast Sverige
kommer ju också med

Få konkreta målsättningar med bevakningen är synliga i intervjumaterialet. Bevakningen tycks dock användas för att utveckla elevernas allmänbildning, vilket är en bild som stärks genom de uttryck Lisbeth använder då hon beskriver vad eleverna gör under bevakningen;
eleverna redogör för och går igenom nyheter. Geopolitiskt är hon
orienterad mot nyheter på den europeiska och svenska samhällsnivån, vilket säkras genom att eleverna styrs mot rikstäckande tidningar. Regeln gör att elevernas nyhetspreferenser inte är helt styrande.
Att eleverna styrs mot rikstäckande tidningar fyller även andra funktioner. Då Lisbeth talar om nyhetsbevakning refererar hon i synnerhet
till dagstidningar. Det tyder på att hon har som mål att få eleverna att
hämta nyheter från etablerade nyhetskällor. Det kan i sin tur ses som
ett uttryck för att hon fäster extra hög källkritisk trovärdighet till just
rikstäckande dagstidningar, vilket speglar en analytisk målsättning.
Lisbeth berättar också att man ställer frågor till den elev som är ansvarig för bevakningen. Det är emellertid oklart vilken karaktär frågorna har, vilket gör det svårt att definiera ett tänkbart mål. Lisbeth
uttrycker också att bevakningen ibland blir bortprioriterat till förmån
för andra saker, även om hon är noga med att påpeka att bevakningen
i sådana fall fortsätter i tvåan. Det signalerar att Lisbeth uppfattar bevakningen som en isolerad lektionsaktivitet med svaga kopplingar till
innehållet i den övriga undervisningen.
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I årskurs två och tre bedrivs nyhetsbevakning regelbundet varje vecka
i form av ett nyhetstips.464 Tipset innehåller tolv frågor om aktuella
händelser som ägt rum den senaste veckan. För varje fråga ges tre
svarsalternativ som i traditionell tipsstil betecknas med ett, kryss eller
två. Frågorna är blandade och rör ämnen som sport, kultur, underhållning och politik etc. Lisbeth framhåller att eleverna efterfrågar det
hon kallar Tipstolvan,465 även om hon själv också visar tillfredsställelse med tipset: ”Alla vi på samhällskunskapen gör så. Så alla klasser
får det. Och det är bra frågor och täcker det mesta. Idrottsfrågorna
kan jag ju inte, om jag inte hört det hemma /…/Men resten är…det är
bra.” Som ett positivt inslag i aktiviteten betonar hon också att elever
ibland kan rätta svar på frågor som rör innehåll man sysslat med i
undervisningen.
Lisbeth menar att tipsfrågorna ”täcker det mesta” vilket anspelar på
en allmänbildande målsättning. Eftersom man kan utgå ifrån att tipset som form valts av Lisbeth så uppfattas nyheterna i det som ett uttryck för hennes nyhetspreferenser. Att eleverna ibland känner igen
tidigare undervisningsinnehåll i tipsfrågorna signalerar att tipset
också används för att motivera undervisningen. Noterbart är att Lisbeth betonar att önskemålet om att genomföra tipset kommer från
eleverna. Det vittnar om att lektionsaktiviteten är ett sätt att i informell form möta elevernas önskemål för att sedan kunna fortsätta med
den övriga formella undervisningen. Att Lisbeth ser bevakningen som
specifik och isolerad i relation till den övriga undervisningen kommer
också till uttryck då den gemensamma rättningen av tipset i helklass
berörs. På frågan om hon brukar följa upp vissa nyheter i samband
med rättningen så svarar hon att ”det beror på tiden också, hur mycket tid vi har…till förfogande och så vidare. Sen kanske det dyker upp
något som gör att vi absolut inte…fortsätter. Det kan ju vara som idag

Vilket är den typ av nyhetsbevakning jag observerade.
Det som Lisbeth kallar Tipstolva benämns formellt som Samhällstolvan eller SH 12AN. Enligt
Lundaförlaget AB som gav ut tipset ville man genom detta ”skapa medvetande om samhället hos
Sveriges elever/studerande genom nyhetsfrågor, nutidsorientering, aktuella frågor, veckonytt, veckans nyheter, allmänbildningsfrågor, roliga frågor, diskussionsskapande frågor...” Förlaget skriver att
tipset ”...passar gymnasiet, vuxenutbildning, företag, korpens tipspromenader, etc.” Se
www.lundaforlaget.se 2011-07-15.
464
465
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här…det skulle inte varit läge för det. Nu var det PA hela tiden.” 466
Som i fallet med den elevledda bevakningen i årskurs ett så händer
det att även denna form av bevakning bortprioriteras till förmån för
andra saker i perioder av tidsbrist.
Den bild som växer fram av relationen mellan Lisbeths målsättningar
med nyhetsanvändningen och hennes övergripande målsättning med
hela undervisningen visar att det finns vissa överensstämmelser, även
om hon i talet om nyheter och nyhetsbevakning inte uttrycker direkta
samhällsförändrande aspekter. De mål som kommer till uttryck rör
snarare mål och aspekter som måste uppfyllas för att individen sedan
ska kunna verka samhällsförändrande. Målen handlar om att bli allmänbildad nutidsorienterad och att utveckla en källkritisk medvetenhet.

7.3.3. Sammanfattande slutsatser Lisbeths ämnesförståelse
Lisbeths övergripande och dominerande målsättning är att utbilda
individer som känner ett brett politiskt engagemang, har viljan, kunskapen om och insikten i att samhället behöver förändras. Att vara
engagerad och kunna ta ställning förutsätter i sin tur att individen
uppnått vissa delmål. Delmålen eller förutsättningarna består av att
individen är allmänbildad och orienterad om samhället men också
behärskar ett analytiskt tänkande, det sistnämnda nödvändigt för att
få insikt i hur samhället hänger ihop. Det visar att interna mål kombineras med varandra. Hennes övergripande målsättning kategoriseras
därför som samhällsförändrande. Det finns dock inslag av samhällsanpassande aspekter. Exempelvis kommer dessa till uttryck i att hon
visserligen är kritisk till traditionell valdemokrati men samtidigt har
tilltro och anpassar sig till former av politiskt deltagande som ryms
inom det traditionella etablerade representativa systemet. Det visar
att också externa mål kombineras med varandra.

Lisbeth syftar på att den lektion som föregick intervjun inte innehöll någon nyhetsbevakning och
tips. Eleverna befann sig i en period där de förberedde sig på att skriva projektarbete (PA) och vill
bolla sina idéer med Lisbeth.
466
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Lisbeths tal om undervisningens målsättningar domineras av hur viktigt det är att utbilda engagerade individer som på en bas av framför
allt samhällsanalys men även samhällsorienterande fakta tar ställning
och engagerar sig i frågor. Det gör att orienteringen mot ett deltagardemokratiskt förhållningssätt är tydlig, även om det genom hennes
motstånd mot auktoriteter också finns deliberativa inslag. Då hon beskriver undervisningen på de prioriterade kunskapsområdena statsskick, nationalekonomi, internationell politik och EU handlar det
framför allt om att få eleverna att både förstå och engagera sig i samhället. Även om hon i en passus ställer sig kritisk till det hon uppfattar
som ett individualistiskt samhälle så utpekar hon inte explicit och
med tyngd någon ideologisk riktning för engagemanget. Den analytiska förståelsen kombinerad med det ställningstagande hon eftersträvar handlar exempelvis om att i statsskick få eleverna att förstå
politiska händelser och ta ställning till dessa, att i nationalekonomi
förstå ekonomiska händelser och förlopp, att i internationell politik ta
ställning och att i EU komma till rätta med bristande EUengagemang. I hennes tal om ämnet framträder en bredare geopolitisk orientering som sträcker sig från nationell politik till nationalekonomiska skeenden på en internationell samhällsnivå. Isolerat enbart till de fyra prioriterade kunskapsområdena ligger dock tyngdpunkten på en internationell nivå. Nationella och internationella politiska och ekonomiska samband är sammantvinnade med varandra
och den huvudsakliga orienteringen är mot en europeisk nivå. Undervisningsmetoderna domineras av lärarledda genomgångar och samhällsanalytiska uppgifter vars syften är att utveckla elevernas färdighet att förstå hur samhället hänger ihop, för att sedan kunna engagera
sig i att förändra det. Dessa metoder kombineras med att Lisbeth huvudsakligen orienterar sig mot en samtalsledande position med inslag
av normförmedling, vars intention är att väcka elevernas politiska engagemang.
Med utgångspunkt i utsagor om mål, innehåll och metoder kategoriseras Lisbeths ämnesförståelse som samhällsförändrande med
starka inslag av samhällsanalys och svagare inslag av samhällsorientering samt samhällsanpassande aspekter.
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7.4. Tomas samhällskunskapsundervisning
Tomas inställning till kursplanen är svårfångad. Han säger att styrdokumenten ”påverkar” arbetet och uttrycker sig positivt när han framhåller att det är ”viktiga saker som är med där”. Dessutom beklagar
han att ämneskollegiet inte studerat den nya kursplanen för yrkesförberedande program. Efter dessa uttalanden konstaterar han emellertid att ”...man gör ju som man vill ändå! (skratt). Eller ’Gör som man
vill’ men den (kursplanen min anm.) finns där och man väver ju in
dom i undervisningen.” Som helhet har Tomas trots allt ett distanserat förhållningssätt till styrdokumenten, vilket även understryks av att
han aldrig känt att ”’Oj, då! Nu kom det visst en ny läroplan, nej.”
Enligt Tomas bedriver skolans samhällskunskapslärare sinsemellan
undervisningen ”väldigt annorlunda”. Det förekommer inte något
ämneskollegialt samarbete även om man enats om några principer,
vilket är ett tema som återkommer nedan. Tomas är dock positiv till
ämnesintegrering. Han är utbildad i fyra ämnen och föredrar att integrera på egen hand och uppger att han ”integrerar som bara den.”
Tomas uttrycker motstånd mot en lärar- och läroboksstyrd undervisning. Eleverna har visserligen läroböcker men dessa används i liten
utsträckning. Han skulle aldrig kunna inleda en lektion med orden:
”’Nu börjar vi med det här kapitlet’ [...] Och sen så går jag igenom vad
som står i boken på tavlan. Och sen svarar dom på frågorna som är
efter kapitlet. [...] Det passar inte mig.” Han menar att ”katederundervisning” riskerar att göra eleverna passiva och oengagerade. Ett
undersökande självständigt arbetssätt ställer däremot högre krav på
elevens aktivitet och engagemang. Tomas menar dessutom att elevens
självständiga analysförmåga sätts mer på prov med denna metod. Metoderna bestäms dock inte på förhand utan Tomas har en inledande
dialog med eleverna om vilka metoder de trivs bäst med, men tar
också hänsyn till att eleverna har olika inlärningsstilar och undviker
därför en ensidig metodanvändning.
Samhällskunskapskollegiet har bestämt att kursen ska vila på ”tre
ben”; samhällsekonomi, massmedia och demokrati med ideologier är
obligatoriska kunskapsområden. När det gäller dessa tre obligatoriska
områdena uttrycker Tomas att där ”måste man ju ändå följa en slags
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läroplan.” Vid sidan av detta givna innehåll har lärarna sedan egen
frihet att välja. Det finns en fast struktur som Tomas utgår ifrån. Han
inleder exempelvis alltid A-kursen med att eleverna arbetar med en
artikel som rör samhällsfrågan om ökande alkoholkonsumtion bland
unga. Elevernas uppgift är att analysera frågan med hjälp av en bestämd analysmodell och som återkommer längre fram i texten.
Då Tomas beskriver innehållet blandar han disciplinära begrepp som
exempelvis civilrätt och samhällsekonomi med andra mer vardagliga
begrepp som samhällsfrågan, tredje världen och politik. Innehållet
omnämns i de flesta fall i termer av moment men även bit och att
undervisningen vilar på olika ben förekommer. Trots att eleverna har
ett visst inflytande över metoder finns det också uttryck för fastare
inslag i organiseringen av undervisningen. Tomas låter exempelvis
planeringen påverkas av om det är valår. Under det aktuella valåret
2010, då delar av fältarbetet genomfördes, så undersökte eleverna de
politiska partierna på ett grundligare sätt än vanligt i undervisningen.
Planeringen påverkas också av årskurs. Kunskapsområdet samhällsekonomi är placerat i tvåan, vilket innebär att eleverna tidigt kommer i
kontakt med området då kursen startar i tvåan. Motiven till placeringen framgår inte i intervjuerna. Vidare är civil- och familjerätt placerat i trean på grund av att eleverna snart flyttar hemifrån. 467 Vid sidan av detta förekommer det även att Tomas spontant anknyter till
aktuella händelser. Ett exempel är att eleverna fått i uppgift att studera den aktuella samhällsfrågan svininfluensa med tillhörande vaccinationskampanj med hjälp av tidigare nämnda analysmodell.

7.4.1. Målsättning
Tomas förhållningssätt till målsättningen med undervisningen kommer tydligast till uttryck då han på frågan om det är extra angeläget
att ta upp någon specifik samhällsfråga i undervisningen svarar genom att lyfta fram:

467

Området har kategoriserats som ett delområde i kunskapsområdet lag och rätt
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...fattigdomen, det är ju en sån. Att få eleverna att förstå att vi lever ju på
andras bekostnad...så är det ju bara och det som...förhoppningen med
målet här nu är att se dom som jobbar med Kina exempelvis [Tomas refererar till den aktuella undervisningen i en klass min anm.] ser att vi kan
ha dom här kläderna vi har...dom är ju sydda där på grund utav att dom
har så låga löner och så dåliga arbetsvillkor

Tomas sätter konsekvent orättvisor i samhället i förgrunden i sitt tal.
Genom att få eleverna att analytiskt förstå globala och nationella ekonomiska och politiska samband hoppas han att de slutligen ska få en
insikt om att vårt välstånd är byggt på exploatering av arbetskraft och
svaga grupper i en annan del av världen. Här synliggörs en strävan
hos Tomas att frigöra en solidarisk kraft. För Tomas handlar det om
att utbilda individer som är villiga att agera solidariskt för att stärka
svaga och utsatta grupper och förbättra deras situation. Att kunna
agera på det här sättet tycks för Tomas kräva att man först insamlat
fakta för att sedan på analytisk väg förstå hur samhället hänger ihop.
Att behärska analytiskt tänkande leder till insikter om samhället, vilket i sin tur är ett nödvändigt underlag för handling. I Tomas beskrivning av målet finns en orientering mot ett deltagardemokratiskt ideal
och eleverna uppfattas som fullfjädrade medborgare här och nu. Frågan om att som lärare ta ställning i undervisningen berörs inte explicit i intervjuerna. Med sina tydliga explicit uttryckta politiska mål kan
Tomas emellertid sägas vara orienterad mot en i första hand normförmedlande position. Samtidigt arbetar han med debatter i samband
med partiundersökningar på kunskapsområdet statsskick vilket vittnar om samtalsledande inslag. Mer information om detta kunskapsområde ges längre fram i texten.
Den solidariska målsättningen kommer till uttryck flera gånger. Ett
exempel är då Tomas beskriver sin syn på önskvärda egenskaper hos
en samhällsmedborgare:
...framför allt gäller det att ha kunskap om hur...att man är en länk i samhället [...] för alla i ett samhälle...alla...du som elev är en del av det här
samhället och du är ju en bricka här som ska kunna vara med och påverka. Och det är väl det vi håller på att tappa lite idag det här med folkbildning och intresse för samhället och...det är ju väldigt svårt (ohörbart
min anm.) engagemang. Och sen så är det ju idag i skolan...det är mycket
JAG AB
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Upptagenheten vid det problem han ser som brist på kollektiva viljeyttringar visar att det i hans deltagardemokratiska orientering finns
deliberativa inslag. Tomas ser värderingar i samhället som måste utmanas. Det är viktigt för honom att få eleven att förstå att man existerar i en samhällsgemenskap som utkräver ansvar och deltagande. Individualism är ett hot mot föreställningen om en solidarisk samhällsgemenskap. Bilden av målsättningen klarnar ytterligare då Tomas
uppger att han vill få eleverna att ”kunna ta ställning i frågor”. Han
exemplifierar vad ställningstagande kan innebära genom att koppla
till elevernas yrkesval och de gymnasieprogram som finns på skolan.
Han framhåller att ”vad det gäller här att, dom utbildar sig till undersköterska, våga göra en Lex Sara-anmälan, att visa civilkurage”. Den
solidariska målsättningen blir ännu mer innehållsrik då han tecknar
ett framtidsscenario av en tänkt före detta elev som nu befinner sig i
yrkeslivet. Eleven saknar det solidariska samhällsengagemang som
Tomas värnar om. Eleven som nu blivit arbetstagare och kommer ut i
arbetslivet ”...på ett jobb då blir det kanske att du bara ’Nu har jag
gjort det. Nu har jag bytt. Nu har jag matat den här.468 Nu går jag och
sätter mig’, ungefär. Eller ’Nu har jag bytt den här delen på bilen, nu
gör jag inget mer.’” Det är en ohållbar inställning i det samhälle Tomas vill utbilda eleverna för. Här finns en vilja att lära eleverna rätt
och fel. Syftet med att lära eleverna rätt och fel är emellertid inte att i
första hand bevara samhället och anpassa eleverna till det utan att
förändra det.
Tomas arbetar målmedvetet med att utveckla en solidarisk handlingsberedskap. Handlingsberedskapen vilar som tidigare nämnts på
fakta samt en analytisk förmåga att se kausala samband och göra slutledningar av dessa. Han beskriver hur eleverna ibland arbetar efter en
analysmodell.469 Frågor från ”det stora” till ”det lilla” studeras med
hjälp av modellen. Ett gemensamt drag hos frågorna är att nyheter
om utsatta människor eller grupper oftast står i centrum. En analys av
det lilla kan till exempel gälla ett fall av vanvård på ett äldreboende

Tomas syftar på att man utbildar undersköterskor för åldringsvården.
Det tycks vara samma modell som även lärare i Karlefjärds, Sandahls samt Lindmarks studier
använder sig av. Se i tur och ordning Karlefjärd, Anna, 2011, s. 95; Sandahl, Johan, 2011, s. 63;
Lindmark, Torbjörn, 2013, s. 97.
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som det rapporterats om i medierna. Tomas ger exempel på den typ
av frågor eleverna har att ta ställning till i analysarbetet: ”Dom har
blivit väldigt illa behandlade och vi jobbar med en artikel där och
’Varför sa ingen till?’ och ’Hur kommer det sig?’ och ’Hur skulle ni
agerat?’” Uppfyllandet av denna typ av analytiska delmål är en förutsättning för det som framstår som det primära; att stimulera fram en
vilja att ingripa för de svagas och utsattas bästa. Det finns emellertid
även skäl av mer anpassande karaktär till att Tomas vill lära eleverna
att analysera; ”det är ju livskunskap; för att klara sig så måste du ju
kunna analysera din…det kan ju vara din livssituation.” Att främst utveckla en solidarisk attityd bygger emellertid inte enbart på kunskaper i ett analytiskt tänkande utan kräver också allmänbildning. För
Tomas leder en god allmänbildning till ett ökat samhällsintresse. I
intervjuerna uttrycker han återkommande en oro över att den bristande allmänbildning han ser hos unga människor ska leda till ett
minskat samhällsengagemang.
Den geopolitiska orientering som kännetecknar Tomas målsättning är
vidsträckt. I utsagorna är politiska och ekonomiska samband sammantvinnade med varandra på en lokal, nationell och global samhällsnivå. En målsättning som sträcker sig från elevens lokala yrkesroll till situationen för yrkesarbetande i globala låglöneländer ger en
geopolitisk orientering av bredare karaktär där det är svårt att tala om
en bestämd tyngdpunkt.

7.4.2. Innehåll och undervisningsmetoder
I syfte att uppnå sina målsättningar så prioriterar Tomas nyheter
samt kunskapsområdena ekonomi, samhällsfrågor, statsskick med
inriktning partier och ideologier samt internationell politik och prioriterar normförmedlande och analytiskt utvecklande undervisningsmetoder.
Nationalekonomi
Det Tomas benämner ”samhällsekonomi” och som uppfattas som synonymt med nationalekonomi framstår som prioriterat innehåll. Att
Tomas i de flesta fall har prov på kunskapsområdet och dessutom ”ett
ganska stort prov” vittnar om områdets betydelse. Intresset för sam225

hällsekonomi väcktes när han insåg de nära sambanden mellan politik och ekonomi. Han länkar sitt politiska intresse för ”tredje världen”
till ekonomi och till ekonomiska orättvisor, men ekonomin har viktiga
betydelser även på närmare håll. Det är exempelvis nödvändigt att få
eleverna att förstå de ekonomiska villkoren i ”offentliga sektorn
som...dom flesta av våra elever hamnar i. Ja, hur den finansieras och
att löneutrymmet kanske blir mindre och att eventuella löneökningar
måste…antingen så är det rationaliseringar eller skattehöjningar som
det betalas med [...]”. Tomas utgångspunkt är att faktakunskaper om
det ekonomiska systemet och en analytisk förståelse för hur de ekonomiska sambanden ser ut i den offentliga sektorn ger individen möjlighet att agera solidariskt i samband med de egna löneanspråken.
Samhällsekonomi handlar också om att förstå det ”ekonomiska kretsloppet” och hur exempelvis en sänkning av inkomstskatten kan
”…påverka hushållen? Hur påverkas den offentliga sektorn? Hur påverkas bankerna med sparande och lånande? Hur påverkas den privata sektorn?” Ur ett geopolitiskt perspektiv tycks ekonomiundervisningen vara brett orienterad och sträcka sig från ekonomiska frågor
på individens lokala samhällsnivå till ekonomiska förhållanden på en
global nivå. De innehållsbegrepp Tomas använder är exempelvis
samhällsekonomi, offentliga sektorn, löneutrymme, löneökningar,
skatter, ekonomiska kretsloppet, banker och sparande.
Samhällsfrågor av social karaktär
Som framgått tidigare arbetar eleverna ibland med det Tomas kallar
”samhällsfrågor” utifrån en analysmodell. Samhällsfrågan fungerar
både som en undervisningsmetod och ett undervisningsinnehåll. Han
använder samhällsfrågor med tillhörande analysmodell som metod
för att utveckla analytiska färdigheter där betoningen ligger på det
som tolkats som kausalitet, slutledning och perspektivtagande. Den
insikt analysen utmynnar i fungerar som ett underlag eller en stimulans för ett solidariskt förhållningssätt. De samhällsfrågor Tomas exemplifierar med domineras av sociala frågor och rör på olika sätt
svaga och utsatta grupper i samhället. Innehållet rör i störst utsträckning sociala aktuella kontroversiella frågor som till exempel ”ungdomar och alkohol”, ”Droger”, ”äldreboende där dom har blivit väldigt
illa behandlade” och ”våldtäkter”. Arbetet bedrivs i form av ett undersökande arbetssätt där eleverna arbetar på egen hand. Det händer att
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arbetet förläggs till datasalen där eleverna kan utnyttja Internet för att
ta fram fakta. Startpunkten tas ibland i en nyhet som skildras i en tidningsartikel. Ur ett geopolitiskt perspektiv är samhällsfrågorna av
främst nationell karaktär, men genom att röra saker som ligger nära
elevernas erfarenheter och vardagsliv finns också en typ av lokal förankring. De innehållsbegrepp Tomas använder är exempelvis samhällsfrågor, missbruk och droger.
Statsskick med inriktning ideologier och partier
”Demokrati med partier och ideologier”, eller det som kategoriserats
som statsskick, är ett prioriterat innehåll. Kunskapsområdet tillhör ett
av tre obligatoriska områden i undervisningen. Att besitta faktakunskaper om politiska ideologier är en förutsättning för att kunna ta
ställning ideologiskt, vilket i sin tur är en förutsättning för att kunna
agera och stärka utsatta grupper. På kunskapsområdet studeras ideologier som exempelvis ”nazismen”, ”marxismen”, ”anarkismen” och
”liberalismen” men även politiska partier. Tomas tycker att arbetet
som samhällskunskapslärare är ”väldigt roligt” i samband med valtider då det anordnas partidebatter mellan eleverna. Syftet med debatterna är att utveckla elevernas faktakunskaper om partierna och samtidigt förmågan att ta ställning och argumentera politiskt-ideologiskt.
Andra metoder används för samma ändamål. När ideologierna studeras gör eleverna ett tankeexperiment som går ut på att de befinner sig
i ett rymdskepp och att jorden är utplånad. De har möjlighet att landa
på en av fyra planeter där varje planet representerar en av de klassiska ideologierna. Elevernas uppgift är att ”bestämma var dom vill
landa någonstans [...] Sen ska dom argumentera varför dom just har
valt den här planeten...vad det är som tilltalar dom?” Förutom att
uppgiften tränar slutledningsförmåga och att ta ställning så konstaterar Tomas med viss tillfredsställelse att de flesta elever väljer bort den
liberala planeten och det här ”att bara tänka på sig själv ja, manchesterliberalismen så det...är det ingen som är intresserad av.” Utsagan
vittnar om att det också finns ett övergripande mål med slutledningarna; att landa i en ideologisk insikt om värdet och behovet av solidaritet. De innehållsbegrepp Tomas använder är exempelvis demokrati,
partier, ideologier, nazismen, marxismen, anarkismen och liberalismen.
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Internationell politik
Det innehåll Tomas kallar ”fattigdom” men som här, på grund av inriktningen mot makt och fördelning, kategoriserats som internationell
politik har en prioriterad betydelse. Aspekter av solidaritet kommer
till uttryck på olika sätt då Tomas talar om området. Fenomenet fattigdom analyseras för att få eleverna att förstå politiska men även
ekonomiska samband mellan vår välfärd på en nationell nivå och exploateringen av svaga grupper och arbetskraft i andra länder på en
global nivå. Det resulterar i en både analytiskt och ideologiskt grundad insikt, som kan utgöra grogrund för ett politiskt agerande i syfte
att förändra en orättvis situation som drabbar svaga.
De metoder som används handlar i stor utsträckning om faktastudier
och att ”göra en jämförelse […] om man säger läkare per tusen invånare eller BNP per capita […]”. Den analytiska jämförelsen mellan
länder kräver att eleverna behärskar begrepp som ”BNP” och ”fördelning”, något som i sin tur är nödvändigt för att förstå innebörden i
fattigdom och den orättvisa fördelningen av välstånd. Tomas lyfter
fram nödvändigheten av jämförelserna för att de kan hjälpa eleverna
att ”...förstå hur människor...kan ha det i en afrikansk stat exempelvis
eller latinamerikansk land [...] och att man kan jämföra med hur det
ser ut här då för här vet man ju hur det ser ut. Och det är ju ett sätt att
försöka göra ett begrepp som fattigdom...mer konkret.” Ekonomiska,
geografiska, religiösa och framför allt politiska faktorer vägs samman.
Analytiska färdigheter som kausalitet, slutledningsförmåga och perspektivtagande kombineras med faktakunskaper. Ur ett geopolitiskt
perspektiv är nationella och globala ekonomiska och politiska samband sammantvinnade. De innehållsbegrepp Tomas använder är exempelvis fattigdom, BNP, fördelning, ekonomi, geografi, politik, religion, afrikansk stat och latinamerikanskt land.
Nyheter
Intervjuerna med Tomas innehåller inte så många utsagor som explicit rör nyheter. Nyheter tycks ha en implicit koppling till det övergripande solidaritetsmålet hos Tomas, i det att nyheter är en kanal där
information hämtas om situationen för svaga och utsatta grupper.
Nyheter utgör också det analytiska underlaget i arbetet med exempelvis samhällsfrågor och analysmodellen. Dessutom bygger ett solida228

riskt engagemang på en god allmänbildning, vilket är något som
framhålls av Tomas och som utvecklas genom regelbunden nyhetskonsumtion. Han använder sig återkommande av planerad elevledd
nyhetsbevakning respektive planerad lärarledd. När Tomas benämner
den elevledda bevakningen använder han begreppet ”nyhetsbevakning”. När jag ber honom att berätta om den förstnämnda elevledda
bevakningen så börjar han med att återge en händelse från den lektion som föregick intervjun. Tomas säger att det under lektionen var:
en ganska bra reflektion från en elev som…är ganska duktig, som tog upp
att hon tyckte att: ”Tomas! Jag tycker inte vi ska fortsätta med den här
nyhetsbevakningen för att det är lite årskurs fyra-, fem-nivå på det. Typ
grundskolan.” Och det är att en del, när man har den typen av bevakning
vi säger att dom ska bevaka…jag tror jag har berättat om modellen lokalt
och regionalt, Sverige och utrikes. Och sen så glömmer dom bort. En del
gör ju väldigt seriöst men en del då blir det att på morgonen så går dom in
på nätet. Tar dom fram några små artiklar som dom inte ens har läst igenom själv…Och då blir det ju ganska meningslöst på något sätt va…Då sa
jag ju till henne att jag höll med. Där skulle man ju egentligen som lärare…men ibland orkar man inte vara hårdare med den här nyhetsbevakningen: ’Det är IG och gör om det’. För gör man det så får man ju högre
klass på det. […] Man pressar dom lite.[…] Vill man ha en nyhets…då är
det viktigt att innan man börjar skriver man ner exakt vad som gäller: ’Du
ska ha tre nyheter och sen att du följer en nyhet’. Och sen det absolut
bästa…ibland kan det ju vara något som hände, så man följer det händelseförloppet under en vecka.

I utsagan ger Tomas uttryck åt en målsättning med nyhetsbevakningen. Han strävar efter att få eleverna att följa händelseförloppet i en
nyhet snarare än att enbart förhålla sig till nyheten som en kortsiktig
och isolerad nyhetshändelse. Hans fokus på händelseförlopp och
därmed öppningen mot kausalitet vittnar om en analytisk målsättning. En konsekvens av att fokusera på ett händelseförlopp snarare än
på en händelse är att varje nyhet måste studeras på ett fördjupat sätt.
Antalet nyheter i bevakningen kommer därför att bli färre. Hos Tomas
går den analytiska och fördjupade kvaliteten på nyhetsbevakningen
före kvantitet. Han talar exempelvis kritiskt om att eleverna tar fram
några små artiklar.
Den elevledda bevakningen omgärdas av det som kanske kan kallas
för en geopolitisk regel. Regeln består i att eleverna måste välja nyheter från en lokal, en regional, en nationell respektive en global sam229

hällsnivå. Ur ett geopolitiskt perspektiv har därför denna form av nyhetsbevakning en bred karaktär. Inom denna geopolitiska ram har
eleverna sedan frihet att välja nyheter, vilket innebär att deras nyhetspreferenser styr. På den direkta frågan om vad som är viktigast
med den här formen av nyhetsbevakning så svarar Tomas genom att
hänvisa till en studie om ungdomars medievanor:
jag tror faktiskt det var en rapport i DN här i veckan med ungdomars medievanor. Och det var tio procent av ungdomarna mellan femton och tjugo
år som tittar på Aktuellt eller Rapport. Då kan man ju tänka sig att det är
ju inte större andel som läser tidningen seriöst på något sätt. Så syftet
med den här nyhetsbevakningen det är ju att få dom att titta på nyheter
för dom ska ju ha med källan med då eller se det på TV eller tidningar.
Och då är det ju samma där då att som i alla fall den här klassen så är det
ju några som bara har tagit ifrån nätet. Då är det ju i och för sig från en
tidning men just på morgonen då. Då mister man ju hela syftet. För syftet
är ju att dom ska sätta sig i lugn och ro med en tidning egentligen eller se
på nyheterna

Tomas har som målsättning att få eleverna att överhuvudtaget följa
nyheter för att bli allmänbildade. Ytterligare en målsättning är att
uppmärksamma eleverna på ett källkritiskt förhållningssätt. Målsättningen uttrycks indirekt i kravet på att nyheterna ska hämtas från
etablerade nyhetskällor. Tomas fäster extra hög källkritisk trovärdighet till etablerade nyhetsprogram på Sveriges Television samt till
papperstidningar, inte till tidningar i elektronisk form på internet.
Det är en tolkning som stärks då han poängterar att eleverna ska redovisa sina källor. Källkritiken uppfattas som uttryck för en analytisk
målsättning. Att eleverna förväntas sätta sig i lugn och ro med en tidning eller se på nyheterna uppfattas som en svårtolkad utsaga. En
tolkning utgår från utsagans implicita betydelse och knyts till Tomas
strävan efter nyhetsfördjupning och att följa ett nyhetsförlopp; att
studera en nyhet på ett fördjupat sätt kräver helt enkelt tid, lugn och
ro.
Den andra formen av nyhetsbevakning är planerad och lärarledd. När
Tomas talar om denna bevakning använder han inte uttrycket nyhetsbevakning utan istället uttrycket att man här ”pratat om” nyheter. I
intervjuerna framgår inte hur nyhetsbevakningen organiseras. Observationerna vittnar om att bevakningen kan bestå av att Tomas visar
230

karikatyrbilder eller andra nyhetsbilder på OH-apparaten, vilket innebär att det är hans nyhetspreferenser som styr.470 Bilderna kan föreställa nationellt eller globalt kända politiker eller symbolisera aktuella frågor som accentuerats på något sätt som exempelvis klimatfrågan.
Tomas refererar i en kort passus till den planerade lärarledda nyhetsbevakningen då jag frågar om det finns andra typer av samhällskunskaper som är viktigare idag än för tjugo år sedan då han var nyexaminerad lärare:
Förr, innan alla dom här andra kanalerna fanns så…kanske eleverna var
mer allmänbildade. Dom hade mer förkunskaper i alla fall. Och det visar
ju det här testet också. Vi har ju ett sånt här test när dom kommer. Så
att…omvärldsuppfattningen är alltså lika med noll. Geografisk uppfattning…märka ut länder på en europakarta så är det ju en del dom vet ju
inte var England ligger. Då är det ju väldigt svårt när man pratar om England att dom inte vet att det är en ö och var den ligger i förhållande till
Sverige. Och då tror jag ju att det har påverkat en del att…samtidigt också
media så sprids ju information väldigt snabbt men det är ju en väldigt liten del […] dom använder media det är ju Facebook, det är SMS och det
är ju deras kvällar, deras fritid. […] Så därför är det ju viktigt det här med
nyheter och diskutera omkring. Ja, som nu då exempelvis med Köpenhamnsmötet att har man pratat om det några gånger och sen så märker
man ju så pratade vi ju om det idag. Vi tog ju upp det lite förra gången ja
då var det en del som hade…ja ’Nu ville jag visa…” antingen visa eller blivit mer intresserade och kunde lite mer än sist.

Ett mål som kommer till uttryck i Tomas utsaga är att utveckla ett intresse för omvärlden, ett intresse som i sin tur förväntas leda fram till
att elevernas allmänbildning utvecklas. Exemplen med England och
klimatmötet i Köpenhamn tyder på att han prioriterar den internationella omvärlden.471 I hans utsagor om den lärarledda bevakningen
förekommer överhuvudtaget inga lokala, regionala eller nationella
exempel och perspektiv. Tolkningen att allmänbildning är ett viktigt
mål stärks då Tomas konstaterar att ”med dom här bilderna…det är

Tomas uppger att han ofta klipper ut de tecknade bilderna från ledarsidorna i tidningen Göteborgsposten
471 Detta ger den lärarledda bevakningen en snävare och mer internationell prägel i jämförelse med
den elevledda som genom den geopolitiska regeln har en bredare prägel.
470
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väl mer att fånga upp aktuella händelser […] och förmedla dom till
klassen.”
Ett annat mål som uttrycks i utdraget är att stanna upp och bearbeta
nyheter genom att diskutera omkring dem och prata om dem.472 Möjligtvis syftar diskussionerna och pratet till att utveckla elevernas argumentationsförmåga och förmåga att ta ställning. Detta är emellertid
outtalat av Tomas och det är dessutom svårt att sluta sig till vilken
kommunikativ position han orienterar sig mot. Slutligen används bevakningen för att kontrollera vilka elever ”det är som känner igen det
här skeendet eller den här personen och…att lite med omvärldskunskap, nutidsorientering eller vad man ska kalla det för […] Bilder tror
jag är jättebra och sen att det är lite karikatyrteckningar så (skratt)”.
Förutom att utsagan ger ytterligare stöd åt att allmänbildning står i
centrum så finns en mild antydan om att bevakningen används som
bedömningsinstrument.
Den bild som växer fram av relationen mellan Tomas målsättningar
med nyhetsanvändningen och hans övergripande solidariska undervisningsmål visar att det finns vissa överensstämmelser, även om han
i talet om nyhetsanvändningen inte explicit uttrycker aspekter av solidariska mål. De mål som kommer till uttryck rör snarare villkor och
kunskapsmål som är nödvändiga att uppfylla för att sedan kunna
handla solidariskt. Det handlar om att följa nyheter och utveckla sin
allmänbildning och sitt intresse för omvärlden och samhället. Det
handlar också om att utveckla analytiska färdigheter som att förstå
orsak och verkan i ett nyhetsförlopp och att utveckla källkritisk medvetenhet.

7.4.3. Sammanfattande slutsatser Tomas ämnesförståelse
Tomas övergripande och dominerande målsättning är att utbilda individer som har en solidarisk vilja och förmåga att agera för att förbättra villkoren för svaga och utsatta grupper. Han sätter konsekvent

Noterbart är att Tomas talar om diskussion och prat enbart i samband med den lärarledda nyhetsbevakningen och inte den elevledda.
472

232

orättvisor i samhället i förgrunden då han talar om undervisningen.
Vilja och förmåga till förbättring förutsätter i sin tur att individen
uppnått delmål och tillägnat sig vissa kunskaper. Delmålen eller förutsättningarna består av allmänbildning och att man utvecklat en
förmåga att på analytisk väg blottlägga politiska och ekonomiska
orättvisor. Det visar för övrigt att interna mål kombineras. Hans övergripande målsättning kategoriseras därför som samhällsförändrande.
Det finns dock inslag av samhällsanpassande aspekter. Exempelvis är
poängen med att kunna analysera utifrån en analysmodell inte enbart
att förändra samhället utan även att förstå sin egen livssituation för
att klara sig. Det visar att också externa mål kombineras med
varandra.
Tomas tal om undervisningens målsättningar domineras av hur viktigt det är att utbilda individer som på en bas av allmänbildning och
samhällsanalys handlar utifrån ett solidariskt förhållningssätt. Det
breda politiska synsättet och deltagandet gör att hans demokratiska
orientering kategoriserats som deltagardemokratisk, även om det
också finns deliberativa inslag genom den brist han ser på kollektiv
politisk viljebildning. Då han beskriver undervisningen på de prioriterade kunskapsområdena nationalekonomi, samhällsfrågor, statsskick
med inriktning mot ideologier och partier och internationell politik så
handlar det framför allt om att skapa förutsättningar att utveckla ett
solidariskt förhållningssätt. Det handlar exempelvis om att i nationalekonomi och i samband med samhällsfrågor få eleverna att med hjälp
av samhällsorientering och samhällsanalys komma till insikt om behovet av solidaritet. Det handlar om att i statsskick, på en bas av faktakunskaper, kunna ta ställning, argumentera och landa i en insikt om
individualismens svagheter och det handlar slutligen om att i internationell politik genom ekonomiska jämförelser och analyser av länder synliggöra ekonomiska orättvisor. I hans tal om ämnet framträder
en bredare geopolitisk orientering, som sträcker sig från individens
lokala yrkesliv till ekonomiska och politiska orättvisor på en global
samhällsnivå. Politiska och ekonomiska samband är sammantvinnade
med varandra på den lokala, nationella och globala samhällsnivån,
vilket gör det svårt att överhuvudtaget tala om en geopolitisk tyngdpunkt. Detsamma gäller de fyra prioriterade kunskapsområdena, som
tillsammans representerar en geopolitisk blandning. Undervisnings233

metoderna består främst av självständigt arbete och domineras av
samhällsorienterande faktainhämtande uppgifter som kombineras
med samhällsanalytiska uppgifter, vars syfte är att få eleverna att förstå hur samhället och samhällets orättvisor ser ut och hänger ihop. I
förlängningen ska analysen synliggöra ett behov av att utveckla samhället i solidarisk riktning. Dessa metoder kombineras med att Tomas
huvudsakligen orienterar sig mot en normförmedlande position, även
om det också finns inslag av samtalsledande genom hur han exempelvis lyfter fram diskussion och debatt.
Med utgångspunkt i utsagor om mål, innehåll och metoder kategoriseras Tomas ämnesförståelse som samhällsförändrande med starka
inslag av samhällsanalys och svagare inslag av samhällsorientering
samt samhällsanpassande aspekter.

7.5. Summering delstudie två
Den andra forskningsfrågan gällde vilken förståelse av samhällskunskapsämnet lärarna uttryckte i tal. Delstudie två har visat att ämnesförståelsen hos varje lärare är komplex. Interna respektive externa
mål kombinerades med varandra, och mål kombinerades dessutom
inbördes. Trots detta har det emellertid varit möjligt att urskilja en
tyngdpunkt i varje ämnesförståelse. Ämnesförståelserna karakteriserades som samhällsanpassande med starka inslag av samhällsanalys, samhällsanpassande med starka inslag av samhällsorientering
samt samhällsförändrande med starka inslag av samhällsanalys.
När det gäller karaktären så kan konstateras att skillnaderna mellan
ämnesförståelserna inte är särskilt dramatiska. Om läsaren finner få
distinkta skillnader så är det alltså en korrekt iakttagelse. Ingen av
lärarna har anmärkningsvärda drag i målsättningarna och de skillnader som finns kan snarast uppfattas som skiftningar. Ämnesförståelsernas komplexa och gränsöverskridande karaktär med perspektiv
som förefaller motstridiga överensstämmer med tidigare internationell och nationell lärarforskning. Komplexiteten gjorde i varierande
utsträckning analysarbetet utmanande, vilket belyses senare i slutdiskussionen. Ämnesförståelserna och aspekterna i dessa framgår för
varje lärare i figur 13.
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Lärare

Björn

Marianne

Mål
Målsättningstyp

Metod
Kommunikativ orientering

Innehåll
Prioriterat
innehåll

Demokratisk
orientering

Prioriterade undervisningsmetoder

Geopolitisk
orientering

Samhällsanpassande
Samhällsanalytisk
(stark)
Samhällsorienterande (svag)
Samhällsförändrande (svag)

Samtalsledande

Statsskick
Nationalekonomi
Internationell
politik
Nyheter

Deltagardemokratisk

Analytiska uppgifter
Lärarledda genomgångar
Normförmedlande med
inslag av samtalsledande
deltagande

Nationell
Global
Statsskick
Privatekonomi
Lag & rätt
Nyheter

Lärarledda genomgångar
Grupparbeten
Studiebesök (banker etc.)
Nyhetsbevakning
Samtalsledande deltagande med inslag av
normförmedlande

Lokal
Nationell

Analytiska uppgifter
Lärarledda genomgångar
Fördjupningsuppgifter
Nyhetsbevakning
Normförmedlande med
inslag av samtalsledande

Nationell
Global

Analytiska uppgifter
Självständigt arbete
Argumentations- & debattövningar
Jämförelser
Nyhetsbevakning

Lokal
Nationell
Global

Samhällsanpassande
Samhällsorienterande (stark)
Samhällsanalytisk
(svag)
Samhällsförändrande (svag)
Valdemokratisk

Lisbeth

Samhällsförändrande
Samhällsanalytisk
(stark)
Samhällsorienterande (svag)
Samhällsanpassande
(svag)

Deltagardemokratisk
med deliberativa
inslag
Tomas

Samhällsförändrande
Samhällsanalytisk
(stark)
Samhällsorienterande (svag)
Samhällsanpassande
(svag)

Deltagardemokratisk
med deliberativa
inslag

Statsskick
Nationalekonomi
Internationell
politik
EU
Nyheter

Statsskick
Nationalekonomi
Samhällsfrågor
Internationell
politik
Nyheter

Ämnesförståelse

Samhällsanpassande
med starka inslag av
samhällsanalys och
svagare inslag av samhällsorientering samt
samhällsförändrande
aspekter

Samhällsanpassande
med starka inslag av
samhällsorientering
och svagare inslag av
samhällsanalys samt
samhällsförändrande
aspekter

Samhällsförändrande med starka
inslag av samhällsanalys och svagare inslag
av samhällsorientering
samt samhällsanpassande aspekter

Samhällsförändrande med starka
inslag av samhällsanalys och svagare inslag
av samhällsorientering
samt samhällsanpassande aspekter

Figur 13: Prioritering av aspekterna mål, metoder och innehåll som ligger till grund för lärarnas ämnesförståelse.
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I ämnesförståelserna harmonierar motsägelsefulla perspektiv och de
karakteriseras därför inte av fullständigt enhetliga logiska mönster.
De liknar snarare något oregelbundna lapptäcken fast var och en i en
bestämd grundfärg. Grundläggande är att interna och externa mål
harmonierar internt men också med varandra i varje ämnesförståelse;
samhällsanpassning med samhällsförändring med samhällsorientering med samhällsanalys. Betraktar man sedan specifika aspekter i
ämnesförståelsen hos lärare med liknande ämnesförståelse så finns
motsägelsefulla drag. Ett exempel är Björn och Marianne som båda
har en samhällsanpassande ämnesförståelse men där Björn är orienterad i en deltagardemokratisk riktning och Marianne i en valdemokratisk. Andra motsägelsefulla drag gäller specifika aspekter hos lärare med olika ämnesförståelser. Ett exempel är Marianne, Lisbeth
och Tomas. Samtliga är kommunikativt orienterade mot en normförmedlande position i sin ämnesförståelse men kombinerar detta med
en samtalsledande position, vilket kan förefalla motsägelsefullt. I
slutdiskussionen förs en fördjupad diskussion om de motsägelsefulla
och komplexa dragen i ämnesförståelserna.
Komplexiteten i ämnesförståelserna framgår på ett påtagligt sätt i figur 14. I figuren framgår att varje ämnesförståelse är komplex men att
det samtidigt finns en tydlig urskiljbar tyngdpunkt. När det kommer
till tydlighet gällande specifikt externa mål så är bedömningen att
Marianne är den som tydligast uttrycker samhällsanpassande mål.
Både Marianne och Björn har en samhällsanpassande ämnesförståelse. Marianne uttrycker dock anpassande mål starkare och mer upprepat än Björn, exempelvis talar hon återkommande om att lära eleverna rätt och fel. Vidare är bedömningen att Tomas är den som tydligast uttrycker samhällsförändrande mål. Både Tomas och Lisbeth
har en samhällsförändrande ämnesförståelse. Tomas uttrycker dock
förändrande mål starkare och mer upprepat än Lisbeth, exempelvis
talar han återkommande om vikten av att lära eleverna solidaritet.
När det kommer till tydlighet gällande specifikt interna mål så är bedömningen att Marianne är den som tydligast uttrycker samhällsorienterande mål medan Björn är den som tydligast uttrycker samhällsanalytiska mål.
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Samhällsanpassande ämnesförståelse
samhällsanalytiska inslag: BJÖRN

SAF

med

SAF

SAN

SA

Samhällsanpassande ämnesförståelse med
samhällsorienterande inslag: MARIANNE

SO

SAN

Samhällsförändrande ämnesförståelse med
samhällsanalytiska inslag: LISBETH

SA

SAF

SO

SA

Samhällsförändrande ämnesförståelse med
samhällsanalytiska inslag: TOMAS

SAN

SA

SO

SAF

SAN

SO

Figur 14: Komplexa ämnesförståelser hos lärarna i undersökningsgruppen.
Förkortningar och tecken betyder följande…
SA (stor cirkel): Samhällsanpassande ämnesförståelse
SA (liten cirkel): Samhällsanpassande aspekter
SAF (stor cirkel): Samhällsförändrande ämnesförståelse
SAF (liten cirkel): Samhällsförändrande aspekter
SAN: Samhällanalytiska aspekter
SO: Samhällsorienterande aspekter.
Större cirkel: Förgrund
Mindre cirkel: Bakgrund
Heldragen linje: Externa mål
Prickad linje: Interna mål
Fetstilad linje: Markering av den lärare (av två lärare med liknande ämnesförståelse) som tydligast och starkast uttrycker de
externa målsättningar som förknippas med den aktuella ämnesförståelsen
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Olikheter i skiftning mellan ämnesförståelserna baserar sig på att lärarna förhåller sig något olika till just undervisningens målsättningar.
De prioriterar nämligen i stor utsträckning ett liknande innehåll: kunskapsområdena statsskick, nationalekonomi, internationell politik
samt nyheter. Delstudien bekräftar på den punkten tidigare forskning
som visat på en hög grad av likformighet i lärares uppfattning av
centralt innehåll. Trots detta finns också variationer på innehållssidan, som inte är synliga vid första anblicken. Kunskapsområdena
speglar vad som kan benämnas som lärarens yttre innehållsprioritering. Därefter kan man tala om en inre innehållsprioritering som görs
inne i varje kunskapsområde. Det är främst på denna inre urvalsnivå
som det går att uppfatta olikheter mellan lärarna. Det är på den inre
nivån som skilda synsätt på undervisningens mål gör sig gällande i
innehållsurvalet.473 Olikheterna tydliggörs i de skilda innehållsbegrepp lärarna använder.
Ett exempel på likhet i lärarnas yttre innehållsprioritering (kunskapsområdesbegrepp) men där det finns olikheter i lärarnas inre prioritering (innehållsbegrepp) rör kunskapsområdet statsskick och sammanfattas i figur 15. . Olikheterna kan knytas till hur lärarna förhåller sig
till mål och delmål. Skillnaderna i prioritering framgår genom att innehållsbegreppen kursiverats. Björn, med samhällsanpassande ämnesförståelse och inslag av samhällsanalys, lägger tonvikten vid statsskick på analyser av grundlagen. Syftet är att få eleverna att förstå
orsaker bakom bestämmelser i grundlagen samt vilka konsekvenser
bestämmelserna kan få. Marianne, också med en samhällsanpassande
ämnesförståelse men med inslag av samhällsorientering, lägger däremot tonvikt vid faktamål förknippade med val och valinstitutioner.
Syftet är att stimulera eleverna att utföra sin moraliska plikt att rösta.
Lisbeth, med samhällsförändrande ämnesförståelse och inslag av
samhällsanalys lägger istället fokus på politisk analys. Syftet är att
göra eleverna uppmärksamma på politiska samband som är en förutsättning för att kunna verka förändrande. Tomas, också med en sam-

Givetvis finns det också vissa skillnader i lärarnas yttre innehållsprioriteringar som kan knytas till
olikheter i hur lärarna förhåller sig till mål och delmål. Ett exempel är att Marianne till skillnad från
de andra lärarna prioriterar Privatekonomi och Lag och rätt och att Tomas som ensam av fyra lärare
prioriterar samhällsfrågor.
473
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hällsförändrande ämnesförståelse och inslag av samhällsanalys, lägger till skillnad från Lisbeth tonvikt vid ideologier och partier. Syftet
är att få eleverna att komma till ideologisk insikt om värdet av solidaritet och en förändring i solidarisk riktning.
De fyra lärarnas olika inre innehållsprioriteringar på kunskapsområdet statsskick sammanfattas i figur 15.
Björn
Analyser av
grundlagen

Tomas
Ideologier
& partier

STATSSKICK

Lisbeth
Politisk
analys

Marianne
Val & valinstitutionerer

Figur 15: Lärarnas skilda inre innehållsprioriteringar på kunskapsområdet statsskick.

De ämnesförståelser lärarna ger uttryck för spänner över totalt sett
breda geopolitiska nivåer från en lokal, regional, nationell till en internationell samhällsnivå. Lärarna talar sällan explicit om ämnet i
geopolitiska termer. Slutsatserna om den geopolitiska orienteringsriktningen har i vissa fall dragits indirekt utifrån lärarens utsagor.
Även om samtliga lärare kombinerar samhällsnivåer så orienterar
man sig sinsemellan i något olika riktningar. Det finns en skillnad i
geopolitisk profil mellan å ena sidan de tre lärare som har en ämnesförståelse med starka inslag av samhällsanalys och å andra sidan den
lärare som istället har starka inslag av samhällsorientering. De förstnämnda har en bredare geopolitisk orientering.
Slutligen är det lägligt att summera vilken förståelse av samhällskunskapsämnet lärarna uttryckte med avseende på nyheter. Samtliga lärare uppfattar att nyheter har en framträdande plats, även om nyheters betydelse i vissa fall framgår på ett indirekt sätt. Betydelsen framgår exempelvis genom att tre av de fyra lärarna bedriver nyhetsbevakning, vilket för övrigt kan ses mot bakgrund av att det i tidigare
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studier varit svårt att sluta sig till den generella förekomsten av nyhetsbevakning. Trots bevakningens till synes starka ställning som regelbunden aktivitet uppfattas den av lärarna som en från övrig undervisning isolerad aktivitet, vilket gör att den ibland tillfälligt bortprioriteras på grund av tidsbrist. Bevakningen förefaller alltså påverkas lättare av ramfaktorer än det ordinarie innehållet. Nyhetsbevakningen
som förekommer i lärarnas tal kan klassificeras i tre former: Planerad
elevledd, spontan elevledd respektive planerad lärarledd bevakning.
Klassificeringen baseras på vem som har störst kontroll över nyhetsurvalet, vem som är ansvarig för att återge nyheterna samt om nyheterna återges spontant eller efter planering. Den planerade formen är
alltid förknippad med reglering från lärarens sida. Regleringen kunde
gälla geopolitiskt nyhetsurval, nyhetskälla eller formen på framförandet av nyheter. Ytterligare ett kännetecken är att läraren använder
kommunikativa hjälpmedel som nyhetstips och nyhetsbilder. Den
spontana formen är fri. Återgivandet av nyheter är spontant och saknar planering och reglering.
Figur 16 är en sammanställning av de former av nyhetsbevakning som
lärarna uttryckte i tal.
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Form av nyhetsbevakning

Organisering &
framförande

Kommunikationsform

Styrande nyhetspreferenser

Lärare som
använder
formen

Planerad elevledd nyhetsbevakning

Eleverna planerar, väljer & redovisar nyheter.

Muntlig

I huvudsak elevernas

Lisbeth
Tomas

Muntlig

Elevernas

Marianne

Muntlig
Visuell och/eller skriftlig
(som exempelvis nyhetstips)

Lärarens

Lisbeth474
Tomas

Spontan elevledd
nyhetsbevakning

Planerad lärarledd nyhetsbevakning

Eleverna har
huvudansvar för
nyhetsurval men
regler från läraren
styr delvis urvalet
(kan gälla krav på
exempelvis geopolitiskt urval
eller nyhetskälla)
Eleverna refererar
spontant till
valfria nyheter
utan föregående
planering.
Inga regler från
läraren styr nyhetsurvalet
Läraren planerar,
väljer & redovisar
nyheter.
Eleverna har inget
inflytande över
nyhetsurvalet

Figur 16: Olika former av nyhetsbevakning som förekommer i lärarnas tal.

Lärarna använder nyhetsbevakning som en aktivitet för att uppnå
olika målsättningar. Vanligast är att bevakningen uppfattas ge omvärldskunskap, vilket tolkas som en aspekt av allmänbildning. Det
klassificeras som ett externt mål. Bevakningen tycks också användas
för att i en ospecificerad mening prata och diskutera om nyheter, vilket skulle kunna tolkas som en vilja att utveckla förmågan att argumentera och ta ställning. Intervjumaterialet är emellertid så vagt att
det inte är möjligt att fastslå en sådan betydelse. En sådan betydelse
skulle i så fall klassificeras som ett externt mål.
Ytterligare ett mål handlar om att utveckla ett källkritiskt förhållningssätt, det tolkas som ett internt mål. Detta mål uttrycks i regeln
om att nyheterna ska hämtas från etablerade nyhetsmedier som exempelvis dagstidningar. Slutligen har Tomas som ensam lärare, genom fokuseringen på nyhetsförlopp, målet att utveckla förmågan till

Lisbeth använder ett nyhetstips och formen har klassificerats som lärarledd. Hon har beslutat om
att använda tipset vilket indirekt gör hennes nyhetspreferenser styrande.
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kausalt tänkande, vilket klassificeras som ett internt mål. Det kan
konstateras att de två förstnämnda målsättningarna förekommer i
tidigare forskning medan de två sistnämnda inte gör det.475 Sammanställningen nedan visar de målsättningar som kom till uttryck i lärarnas utsagor.
Marianne

Lisbeth

Tomas

Allmänbildning/Omvärldskunskap
Prata/Diskutera
Källkritik

Allmänbildning/Omvärldskunskap

Allmänbildning/Omvärldskunskap
Prata/Diskutera
Källkritik
Kausalitet

Källkritik

Figur 17: Målsättningar med nyhetsbevakningen som kommer till uttryck i lärarnas tal.

Av olika anledningar är det svårt att få en klar bild över vilken funktion nyhetsbevakningen fyller i relation till lärarnas ämnesförståelse,
vilket tas upp till diskussion i slutkapitlet. Här kan dock konstateras
att målen som lärarna uttrycker med bevakningen sällan överensstämmer på ett direkt sätt med deras övergripande mål i ämnesförståelsen. Mål med bevakningen utgör snarare delmål och befinner sig
på en lägre hierarkisk nivå i ämnesförståelserna. Målen framstår som
förutsättningar för att i sin tur uppnå mer övergripande och centrala
mål. Det återstår att se i nästa delstudie om detta är fallet även då lärarna verkställer nyhetsbevakningen i undervisningsämnet.

För allmänbildande mål se Vernersson, Folke, 1999; Sandahl, Johan, 2011. För kommunikativa
mål som att prata och diskutera se Wikman, Britta, 2003; Bernmark Ottosson, Ann, 2009; Sandahl
Johan, 2011.
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8. Delstudie tre: Nyheters funktion i undervisningen och
i relation till lärarnas ämnesförståelse
I kapitlet presenteras resultatet på delstudie tre av vilken funktion
nyheter fyller för lärarna i klassrumsundervisningen och hur funktionen relaterar till deras förståelse av ämnet. Undervisningen har observerats och analysen inriktats på två typer av nyhetsanvändning:
nyhetsbevakning respektive nyhetsintegrering.
Resultatet för varje lärare presenteras i tur och ordning och i delar.
Första delen för varje lärare ägnas åt nyhetsbevakning. Bevakningens
form beskrivs och följs sedan av resultatet. Nästa del är nyhetsintegrering som inleds med en beskrivning av undervisningen enbart på
de kunskapsområden och lektioner som innehöll flest nyheter och
analyserade undervisningssituationer. I samma del presenteras även
några av dessa nyheter. Resultatredovisningen för varje lärare avslutas med en summerande analys som följer en gemensam struktur (se
kapitel fyra och avsnitt Hur läraren verkställer ämnet - begreppet
undervisningsämne). I analysen jämförs först den variant av undervisningsämne som läraren uttryckte i nyhetsbevakningen med den
variant av undervisningsämne som uttrycktes i nyhetsintegreringen
(under förutsättning att läraren överhuvudtaget använder bevakning).
Därefter jämförs undervisningsämnet som läraren uttryckte i bevakningen med dennes ämnesförståelse. Samma sak görs sedan med
undervisningsämnet som uttrycktes i nyhetsintegreringen. Analysen
avslutas med att det sammanslagna undervisningsämnet jämförs med
ämnesförståelsen. Jämförelserna omtalas i termer av likhet respektive
olikhet. Läsaren bör göras uppmärksam på att det finns individuella
skillnader mellan lärarna gällande omfattningen av resultatredovisningen. En orsak till skillnaderna är om läraren använder nyhetsbevakning och alternativt använder flera former av bevakning. Lärare
Björn och Tomas representerar i det avseendet ytterligheter. Redovisningen inleds dock med sammanställningar som visar omfattningen
av det analyserade materialet.
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Sammanställningen i tabell nio visar omfattningen av det analyserade
materialet gällande nyhetsbevakning. I tabellen framgår antalet analyserade undervisningssituationer och nyheter på individuell respektive aggregerad nivå.
Tabell 9: Förekomsten av nyhetsbevakning på individuell och aggregerad nivå samt antalet undervisningssituationer och nyheter som varit föremål för analys på dessa nivåer.
Lärare

Antal observerade
lektioner

Antalet undervisningssituationer/nyheter som analyserats

Form av nyhetsbevakning

13
11

Antal lektioner
som innehåller
nyhetsbevakning
Ej bevakning
4

Björn
Marianne
Lisbeth
Tomas

Ej bevakning
24

Ej bevakning
Spontan elevledd

16
8

10
3

26
16

Planerad lärarledd
Planerad elevledd
Planerad lärarledd

Totalt:

48

17

66

Totalt har de funktioner 66 nyheter fyllde vid 66 undervisningssituationer och i samband med 17 nyhetsbevakningar i tre olika former undersökts.
Sammanställningen i tabell 10 visar omfattningen av det analyserade
materialet gällande nyhetsintegrering. I tabellen framgår antalet analyserade undervisningssituationer och nyheter på individuell respektive aggregerad nivå och i relation till kunskapsområdena.
Tabell 10: Antalet analyserade undervisningssituationer/nyheter per lärare och kunskapsområde.
Kunskapsområde

Björn

Marianne

Nationalekonomi
Privatekonomi
EU
Internationell
politik
Lag och rätt
Massmedier
Statsskick

13

10
3

Totalt:

52

4
35

Lisbeth

Tomas

2

23
15

16

20
1
4

6
1

7
28

40

45

51

Totalt har de funktioner som 188 nyheter fyllde vid 188 undervisningssituationer inom åtta kunskapsområden undersökts. Som framgår förekom de flesta analyserade undervisningssituationerna inom
kunskapsområdet internationell politik.
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En rad nationella och globala nyheter ägde rum under undersökningsperioden. Under observationsperioden under hösten 2009 accentuerades bland annat SAAB-krisen, svininfluensaepidemin utbröt
och följdes av en nationell och global vaccinationskampanj, misstänkt
vanvård av grisar avslöjades hos svenska grisbönder, en tolk i den
svenska Afghanistantruppen dödades i en attack där flera svenska
soldater dessutom skadades, klimatmötet i Köpenhamn genomfördes,
väpnade konflikter startade mellan röd- och gulskjortor i Thailand,
striderna mellan tamiler och singaleser på Sri Lanka intensifierades
samt Jihad Jane greps för mordplaner mot konstnären Lars Vilks.
Även observationsperioden våren 2010 sammanföll med en rad nationella och globala händelser och företeelser, som bland annat debatten om gårdsförsäljning av alkohol i Sverige, uppgifterna om dyra lånekostnader och hög skuldsättning för SMS-låntagare, opinionsmätningar som visade att Sverigedemokraterna låg över fyraprocentsspärren, oljeolyckan i Mexikanska gulfen, den tjeckiske presidenten
Vaclav Klaus vägran att underteckna Lissabonfördraget, Polens president och medlemmar ur den polska regeringen som dör i en flygolycka, accentueringen av Greklands ekonomiska kris, befarat valfusk i
Afghanistan, Obamas sjukvårdsreform samt vulkanaska från Island
som i omgångar stoppade den europeiska flygtrafiken.

8.1. Björns nyhetsanvändning
Björn använde sig enbart av nyhetsintegrering i undervisningen.
8.1.1. Nyhetsintegrering
Björn är den ende av lärarna som inte använde sig av nyhetsbevakning. Analysen var därför enbart inriktad på nyhetsintegrering. 13
lektioner på tre kunskapsområden har observerats; internationell politik (5), nationalekonomi (6) och EU (2). 52 nyheter och undervisningssituationer har analyserats. Nästan samtliga var från undervisningen på kunskapsområdena nationalekonomi och internationell
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politik.476 Huvuddelen av nyhetsintegreringen skedde som lärarledd
undervisning.
Fem lektioner inom kunskapsområdet internationell politik
Tre lektioner med klass X Höstterminen 2009
I samband med den första lektionen jag observerade frågade en
elev Björn, redan i korridoren på väg till klassrummet, om USA planerade att bojkotta klimatmötet i Köpenhamn. Det var upprinnelsen till
att Björn skickade ut klassen med uppdraget att hitta information
som kunde besvara frågan.477 Eleverna sökte information via datorer i
datasalen innan man återsamlades och muntligen redovisade svaret. I
samband med redovisningen uppmärksammande Björn bland annat
nyheten om att USA:s president Obama nu fokuserade på att genomföra en hälsovårdsreform. Lektionen gick vidare med att eleverna avslutade ett grupparbete. Eleverna samlades för en klimatförhandling
med klimatmötet i Köpenhamn som modell. De miljöförhandlade
med varandra som representanter för en rad länder i en rollspelsliknande inramning.478 Andra lektionen inleddes med att Björn frågade eleverna vad som hänt och hände i Darfurprovinsen. I samband
med detta kopplade han till nyheteten om att svenska trupper skickats
till Tchad. Eleverna förflyttade sig till datasalen med uppdraget att
hitta information som besvarade frågan. På återsamlingen tillbakarapporterade eleverna muntligen sina svar. Björn hade därefter en genomgång av aktörer i internationell politik. På den tredje lektionen
gick Björn igenom fyra maktfaktorer som bestämmer en stats styrka i
relation till andra stater. Det gav honom tillfälle att koppla till nyheten om att den allmänna värnplikten upphört i Sverige. Undervisning-

Det gäller 48 av 52 nyheter. Resterande fyra nyheter förekom på kunskapsområdet EU. Det låga
antalet nyheter på detta kunskapsområde kan förklaras på olika sätt. Under den ena lektionen informerade Björn eleverna om upplägget på ett grupparbete. Resten av lektionen arbetade eleverna på
egen hand i skolans datasal och Björn gjorde spontana besök. Den andra lektionen ägnades åt redovisning av grupparbetet i form av en debatt mellan Ja- respektive Nej- sägare till EU.
477 Även om lektionsinslaget föreföll spontant så kategoriseras det inte som ett exempel på spontan
nyhetsintegrering. Nyheten var nämligen inramad av kunskapsområdesstudier i internationell politik
och eleverna hade förberett sig på att miljöförhandla med det kommande miljömötet i Köpenhamn
som modell.
478 Eleverna hade i grupp läst in sig på olika länders aktuella syn på miljöfrågan. Utifrån detta drog
man sedan slutsatser om det aktuella landets förhandlingsläge inför det kommande klimatmötet i
Köpenhamn. Den avslutande miljöförhandlingen var tänkt att prognosticera vad man kunde förvänta
sig av klimatmötet.
476
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en övergick sedan till att eleverna sökte efter internationella aktörer
som figurerade på utrikessidorna i de största dagstidningarna. Eleverna förflyttade sig till skolans datasal och bibliotek. Vid återsamlingen tillbakarapporterade eleverna muntligen sina svar. Björn avslutade därefter med en genomgång av FN:s historia och uppgifter.
Två lektioner med klass Y Vårterminen 2010
Eleverna fortsatte här att arbeta med en redan påbörjad uppgift där
man fördjupade sig i frågan varför länder var fattiga. Enligt uppgiftspappret skulle eleverna ”…välja ut ett land som tidigare varit koloni
(eller ett land som varit under stark påverkan av imperialistiska makter) och sedan följa landet från tiden som koloni fram till våra dagar.”
Till instruktionerna hörde också en guide där det beskrevs vad som
krävdes för att uppnå olika betyg. Uppgiften var utformad som ett
ämnesövergripande projekt mellan ämnena samhällskunskap, historia och svenska och skulle utmynna i en skriftlig fördjupning. Efter en
stund hade Björn en genomgång av orsaker till att länder fastnade i
fattigdomsfällan. Det fick honom att koppla till nyheten om Hugo
Chavez nationalisering av oljan i Venezuela. Under andra lektionen
förtydligade Björn betygskriterierna för uppgiften. Därefter instruerade han eleverna i hur de sökte i Nationalencyklopedin på internet.
Eleverna förflyttade sig till datasalen och fortsatte med uppgiften
ovan.
Sex lektioner inom kunskapsområdet nationalekonomi
Sex lektioner med klass Y Höstterminen 2009
Under första lektionen delade Björn ut en uppgift som gick ut på
att fastställa hur tre personer med olika förutsättningar påverkades av
inflation. Uppgiften följdes upp i helklass, vilket gav Björn tillfälle att
koppla till nyheten om en fastighetsbubbla i USA. Han fortsatte därefter med att gå igenom marknadsformer. Andra lektionen inleddes
med att Björn gick igenom begreppen komplement- och substitutvara
samt priselasticitet. Här uppmärksammades nyheten om akrylamid i
chips. Därefter läste eleverna sagan om pastejbagare Olsson och fick i
uppgift att förklara sagan på ett nationalekonomiskt sätt och med
hjälp av nationalekonomiska begrepp. Björn inledde den tredje lektionen med en genomgång av prisbildningsteori utifrån olika exempel
och varor. Undervisningen övergick sedan i att eleverna löste pris247

bildningsuppgifter i arbetshäften. Därefter kallades eleverna fram och
redovisade genom att märka ut jämviktspris på tavlan. Det gav Björn
ett tillfälle att referera till nyheten om att shoppande norrmän
strömmar över gränsen till Sverige. Lektionen avslutades med att eleverna fortsatte arbeta i häftet och att Björn handledde. Under den
fjärde lektionen repeterade Björn några exempel på prisbildning
innan eleverna fortsatte att arbeta i häftet. I inledningen på den
femte lektionen redovisade eleverna svaren på prisbildningsuppgifterna framme vid tavlan. Björn gick sedan igenom begreppet inferior
vara, vilket fick honom att uppmärksamma nyheten om sportbilstillverkaren Königsegg som figurerade i samband med SAAB-affären.
Eleverna fick i uppgift att ge exempel på inferiora varor. Under den
sjätte lektionen förberedde sig eleverna på att förklara sagan om
pastejbagare Olsson på ett nationalekonomiskt sätt. Eleverna redovisade genom att först läsa delar av sagan högt för att sedan ge sina nationalekonomiska förklaringar till händelseförloppet medan Björn fördjupade och utvidgade elevernas svar.
Nyheternas funktion i integrerad nyhetsanvändning
Björn introducerade i samtliga fall sina lektioner med uttryck som
hade bäring på interna mål, externa mål förekom alltså inte. Vad gäller specifikt nyhetsanvändningen så använde han huvudsakligen nyheter för att uttrycka analytiska kunskapsmål. Det här sättet att använda nyheter förekom på båda kunskapsområdena men i rikligast
omfattning på kunskapsområdet internationell politik. Det analytiska
förhållningssätt han uttryckte bestod av olika färdigheter. Kausalitet
var den färdighet som uttrycktes mest i Björns utsagor och innebar att
han med hjälp av nyheter försökte vända elevernas uppmärksamhet
mot ekonomiska och politiska samband. Ett illustrativt exempel är en
situation som utspelar sig i undervisningen på kunskapsområdet nationalekonomi. Björn har en genomgång framme vid tavlan som rör
innebörden av begreppen komplement- och substitutvara. Undervisningen rör de nationalekonomiska samband som begreppen bygger
på. Eleverna har en stund innan situationen fått i uppgift att ge exempel på en substitutvara till chips och har precis börjat redovisa:
Elev 1:
Björn:
Elev 1:

Popcorn
Popcorn visst. Popcorn och…
Jordnötter
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Björn:
Elev 2:
Björn:
Elev 3:
Björn:
Elev 3:
Björn:

Elev 4:
Björn:
Elev 3:
Björn:

Elev 3:
Björn:
Elev 2:
Björn:
Elev 2:
Björn:
Elev 1:
Björn:
Elev 3:
Björn:
Elev 3:
Björn:

Elev 1:
Björn:

Jordnötter eller nachos, det är substitutvaror. Man kan byta ut
dom…klassikern smör…
Margarin
Precis [...] Jo, nu är väl ni för unga egentligen ja kanske en del av er
kommer ihåg det…vad var det nu dom gick ut stort med i media för
ett gäng år sen att chips var ju…
Cancer
Cancerframkallande
Allting var cancerframkallande just då
Ja, precis och det var ju någonting som var i dom där som ju var
skadligt…vilket jag ju inte kommer ihåg vad det hette det här förstås
[...] Akrylamiden var det som var farlig alltså. Men vad var det man
behövde äta tjugo påsar chips om dagen eller någonting för att man
skulle komma upp i skadliga halter. Men det sket ju media i som
vanligt utan dom ville ju sälja lösnummer så tidningen slog upp det
här…folk köpte tog in idén helt och hållet vad hände
med…chipsförsäljningen? Jo, den tvärdog ju. Och vad tror du hände
med ostbågeförsäljningen? Den ökade
(ohörbart)
Ja, ja visst men vi vill ju fortfarande ha våra snacks och gnaga på på
fredag kväll…
(ohörbart)
Ja, jag vet men…(skratt) Alltså dom allra flesta tog matchen av att
man fick gula fingrar och luktade äckligt för att man…hellre gula
fingrar och lukta äckligt än att man ville ha cancer då vilket man
trodde man fick om man åt chips. Där har ni alltså vad som hände
med komplementvaran. Samma sak: Galna kosjukan, kommer ni
ihåg den?
Mm…
Jättestort. Vad fick man det av? Man fick det av…?
Kokött…nötkött
Nötkött ja. Vad hände med försäljningen på nötkött?
Sjönk
Precis. Vad hände med försäljningen på griskött?
Ökade
Ja, rätt uppåt så. Där har ni exempel på komplementvaror.
Lammkött blev jättedyrt
Har det gått ner då?
Ja det har gått…eller vad då gått ner? Priset?
Mm…
Ja, det har det gjort. Alltså vi glömmer ju bort också [...] …ni minns
det kanske hjälpligt ändå, vad är det? Det är fem, sex år sedan,
chipsförsäljningen är säkert uppe på samma nivåer som dom var då
om inte högre. Kanske möjligtvis att ostbågeförsäljningen ligger
kvar på samma höga nivå för att då fick man två smaker. Köttförsäljningen då? Nötköttsförsäljningen är ju upp tillbaka igen för att
ja…
Det är väl samma sak med att kyckling inte var så bra (ohörbart)
Ja, det kan ju vara men samma sak vad hände tror ni i våras
när…man började hitta glasbitar i kycklingköttet ja…och då hittade
man en annan komplementvara till kyckling istället
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Björn använder nyheterna om akrylamid i chips och glasbitar i kycklingförpackningar för att ge uttryck åt de nationalekonomiska samband som styr efterfrågan på en komplementvara och som bestämmer
priset på varan. Det förutsätter att han använder innehållsbegrepp
som hör hemma i kunskapsområdet nationalekonomi som exempelvis
substitutvara, komplementvara och pris. Det förutsätter även att han
med hjälp av styrande analytiska frågor försöker få eleverna att uppmärksamma effekter. I undervisningssituationen uttrycker Björn flera
kunskapsmål samtidigt. Givetvis fakta men när han uppmärksammar
eleverna på kausalitet är det också nödvändigt för honom att dra en
slutsats och ge uttryck åt slutledning. Genom sitt kritiska förhållningssätt till mediernas uppgifter riktar han dessutom elevernas
uppmärksamhet mot belägg.
Ytterligare en färdighet som kommer till tydligt uttryck är abstraktion. Det finns flera exempel på hur nyheter används av Björn för att
ge uttryck åt prövningar av nationalekonomiska och statsvetenskapliga teoriers giltighet i verkligheten. Detta sker i synnerhet i undervisningen på kunskapsområdet internationell politik som framstår som
ganska teoridriven. Ett exempel när Björn uttrycker abstraktion men
också slutledning är då han håller en genomgång om aktörer i den internationella politiken och hur aktörerna använder olika medel för att
påverka politiken. Björn har summerat den typ av aktör han på tavlan
kallat icke-statliga internationella samarbetsorganisationer och precis skrivit upp multinationella företag. I sekvensen försöker han tillsammans med eleverna utreda vilka typer av multinationella företag
som är tillräckligt kraftfulla för att också uppträda som aktörer i
världspolitiken:
Björn:
Elev 1:
Björn:
Elev 2:
Björn:
Elev 2:
Björn:

”Multinationella företag” och då snackar vi väl inte IKEA kanske…?
Företag som gör vapen
Vapenföretag, visst självklart och kanske ännu mer…?
Olja
Olje…dom stora oljeföretagen ja. Exxon och Shell. Dom stora amerikanska oljebolagen
(ohörbart)
Ja, precis. Ja, men tar vi till exempel ett land som Nigeria som ju
ligger i Afrika då så är ju Nigeria ett väldigt oljerikt land. Nigeria har
en statsapparat som är svag. I Nigeria så agerar det beväpnade
grupper mot dom här oljeraffinaderierna, mot dom här oljeutvinningsplatserna. Det är ju oljebolagen som har skapat egna små miniarméer kan man säga som skyddar mot dom här…räderna som
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Elev 1:
Björn:
Elev 1:
Björn:

Elev 3:
Björn:
Elev 4:
Björn:

görs mot deras anläggningar. För att den…nigerianska staten kan
inte garantera säkerheten för dom här. Det enda landet i världen
som fullt ut kontrollerar sin oljehantering som inte har några multinationella företag inblandade i sin olja det…det finns ett land i världen...?
(ohörbart)
Nej. Som inte har fullständig kontroll eller…Det finns ett land i
världen som har kontroll totalt över sin egen oljeproduktion...?
(ohörbart)
Njae. Alla andra länder är på något sätt och vis mer eller mindre
beroende av dom multinationella oljebolagen. Vilket är det här?
Enda landet i hela världen som har…kontroll ifrån det att man
pumpar upp det ur…backen tills det jag tankar det i bilen...?
Kina?
Oh nej! Ni vet till och med vilket land det är om ni tänker på…vad
deras stationer heter…?
Kuwait
Ja. Det är det enda landet som har fullständig kontroll över sin oljeproduktion. I alla andra länder mer eller mindre så är dom multinationella företagen aktörer på marknaden. Genom att olja är världens mest betydelsefulla vara så blir dom ju självklart […]

I situationen använder sig Björn av innehållsbegrepp som kan relateras till kunskapsområdet internationell politik. Några exempel är
multinationella bolag, statsapparat, staten och aktörer. Björn prövar
teorin eller hypotesen om att stora multinationella oljebolag skulle
vara aktörer i den internationella politiken och att denna typ av aktörer påverkar politiska skeenden i olika länder i världen. Han bevisar
själv att hypotesen stämmer genom att fästa elevernas uppmärksamhet på nyheten om den militära makt multinationella oljeföretag anskaffat sig i Nigeria på den svaga statsmaktens bekostnad. Nyhetsrapporter har inkommit om väpnade angrepp mot utländskt ägda oljeraffinaderier, angrepp som företagen själva försvarar sig mot. Slutledningen av Björns prövning är att aktuella händelser i Nigeria bekräftar den statsvetenskapliga modellens giltighet, vilket gör det befogat
att klassificera multinationella oljeföretag som internationella aktörer. Även i denna sekvens ger Björn uttryck åt flera kunskapsmål
samtidigt, exempelvis faktamål då han uttrycker disciplinära begrepp
som statsapparat och stat.
Undervisningsinnehållet är totalt sett inte speciellt kontroversiellt sett
till antalet kontroversiella nyheter. De flesta nyheter är inte kontro-
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versiella men när den här typen av nyheter figurerar så använder
Björn nyheterna i linje med sin generella nyhetsanvändning. 479 Det
innebär att han orienterar sig mot en nyhetsförmedlande position och
inte uppmärksammar den kontroversiella och moraliska aspekten i
nyheterna utan använder nyheterna för att uttrycka interna mål som
fakta och färdigheter. Björn hänvisar i de flesta fall heller inte till att
de kontroversiella frågorna debatterats eller diskuteras offentligt. Det
innebär att eleverna vanligtvis inte uppmärksammas på att nyheterna
överhuvudtaget är kontroversiella. De flesta kontroversiella nyheter
förekommer på kunskapsområdet internationell politik. Dessa nyheter är i samma omfattning nationella som globala.
Ett exempel på Björns orientering mot en nyhetsförmedlande position
i samband med en kontroversiell nyhet sker i en undervisningssituation på kunskapsområdet nationalekonomi. Han går här i helklass igenom olika marknadsformer och har kommit fram till oligopol. För att
uttrycka de nationalekonomiska kausala effekterna av ett oligopol så
kopplar han resonemanget till en kontroversiell nyhet om kartellbildning och prissamarbete. Här frågar han vad ett företag i en oligopolsituation skulle vara intresserade av att göra:
Björn:

Ni vill tjäna så mycket pengar som möjligt allihopa…vad skulle ni
komma överens om?
Elev 1:
Höja priset
Björn:
Höja priserna. Ska ni ha samma pris allihop?
Flera elever: Nej
Elev 1:
Inte exakt samma
Elev 2:
Den som höjer först (ohörbart) högst och lägst
Björn:
Ja
Elev 2:
Då tar väl dom andra…lite lägre. Alltså dom höjer väl…inte lika
mycket som den som höjer först?
Björn:
Det där gör dom rent automatiskt men…befinner man sig i den här
situationen så kan man vara väldigt sugen på att bilda en kartell och
bildar man kartell så går man ju ihop och kommer överens om att
det här priset ska vi ha

15 av 52 nyheter är kontroversiella. De kontroversiella nyheterna är följande (utifrån ordningen i
observationsmaterialet): Avregleringen av apoteksmarknaden i Sverige, Det svenska alkoholmonopolet, Kartellbildning och prissamarbete i Sverige, Miljögifter i mat, Lobbying i USA (förekommer 2
gånger), Etanol som hållbart bränsle i Sverige (förekommer 2 gånger), Utlämningen av två terroristmisstänkta egyptier från Sverige till Egypten, Oljebolagens makt i Nigeria, Påvens makt i preventivmedelsfrågan, Kinas ekonomiska inflytande över Afrika, Carl Bildts plats i Lundin Oil, Hugo Chavez
nationalisering av oljeproduktionen i Venezuela samt EU:s subventioner av jordbruk.
479
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Elev 3:
Björn:

Får man göra så?
Nej, det får man inte. Det är ajabaja. Det är fy fy. Men det är väldigt,
väldigt svårt och komma åt. Det fanns ett…ni känner till den kommunala upphandlingslagen?
Elev 2:
Man måste fråga (ohörbart)
Björn:
Ja, man måste fråga många och vilket anbud måste man ta? Jo, man
måste ta det billigaste, det lägsta anbudet som passar till det man
ska göra. Hur kan det komma sig att ett och samma entreprenörsföretag fick alla…vägarbeten i Örebro kommun i vad var det fyrtio år?
Dom var lägst varje gång
Elev 1:
Att dom vill ha dom? Då kan dom skriva i ett (ohörbart) som bara
dom har
Björn:
Så kunde det vara, men bolagen hade alltså delat upp den svenska
marknaden mellan sig: ”Ni får ta det här området av Sverige. Vi tar
det här området av Sverige. Ni tar det här området av Sverige och
sen när det är dags för upphandling så snackar vi med varandra och
så drar vi upp priserna” och så lägger sig då det ena bolaget lite lite
under, fast kanske massvis mycket över mot vad det faktiskt egentligen skulle ha kostat. Vad har dom gjort då? Jo, dom har bildat…?
Elev 4:
Kartell
Björn:
Kartell. Är det tillåtet att bilda en kartell?
Flera elever: Nej
Björn:
Nej

I sekvensen använder sig Björn av innehållsbegrepp som kan relateras
till kunskapsområdet nationalekonomi, några exempel är priset, kartell och marknaden. I situationen står det nationalekonomiska tänkande som illustreras med hjälp av nyheten i centrum, inte kontroversiella moraliska aspekter även om Björn upplyser om att kartellbildning är förbjudet. På ett karakteristiskt sätt ställer han styrande
slutna frågor för att göra eleverna uppmärksamma på nationalekonomiska samband mellan orsak och verkan men även på fakta.

8.1.2. Summerande analys
Det finns likheter mellan Björns nyhetsanvändning och de analytiska
färdigheter han uttrycker i sin ämnesförståelse. Det innebär att han
använder nyheter för att främst uppfylla samhällsanalytiska målsättningar. Andra likheter gäller undervisningsinnehållet. Innehållet är
centrerat runt kunskapsområdena internationell politik och nationalekonomi, vilket också utgör centralt innehåll i hans ämnesförståelse.
Det finns också olikheter i hur Björns undervisningsämne respektive
ämnesförståelse kommer till uttryck. Den främsta olikheten är att externa samhällsanpassande aspekter och mål uttrycks i mindre ut253

sträckning i undervisningsämnet än i ämnesförståelsen. I en preciserad mening innebär det att Björn i samtliga fall introducerar lektionerna med uttryck som har bäring på interna mål, externa mål uttrycks
inte alls. Det innebär också att han i nyhetsanvändningen sällan och
till eleverna i klassrummet kommunicerar externa mål, som att klara
sig i samhället och att inte bli lurad etc. Istället dominerar interna
analytiska mål i hans utsagor. I undervisningen är det främst de interna delmålen, eller förutsättningarna för att nå det externa övergripande samhällsanpassande målet, han ger uttryck för och i mindre
utsträckning det övergripande målet i sig. Ett annat sätt att uttrycka
det är att ämnesförståelsen är mer abstrakt medan undervisningsämnet är mer konkret.
En annan olikhet gäller de analytiska färdigheter Björn uttrycker i
undervisningsämnet respektive ämnesförståelsen. De mest framträdande färdigheterna i undervisningen är kausalitet, slutledning och
abstraktion. I ämnesförståelsen uttrycks samma färdigheter förutom
abstraktion. Det analytiska förhållningssättet kommer därför till uttryck på ett bredare och mer mångfacetterat sätt i undervisningen än i
ämnesförståelsen. Med abstraktion har dessutom undervisningen en
mer teoriprövande karaktär än vad Björn ger uttryck för i sin ämnesförståelse. Ytterligare en skillnad gäller den kommunikativa position
Björn är orienterad mot i undervisningsämnet respektive ämnesförståelsen. I undervisningen orienterar han sig mot en nyhetsförmedlande position medan han i ämnesförståelsen är orienterad mot en
samtalsledande position.
Det finns även olikheter som gäller geopolitisk orientering i undervisningsämnet respektive ämnesförståelsen. Huvuddelen av nyheterna i
undervisningen är globala där amerikanska nyheter är vanligast följt
av europeiska.480 Orienteringsriktningen är därför global och i synnerhet amerikansk, vilket skiljer sig något från ämnesförståelsen som
är både global och nationell. Vad gäller geopolitisk inriktning på separata kunskapsområden kan konstateras att kunskapsområdet internationell politik domineras av globala nyheter, men området innehål-

Resultatet kan till viss del förklaras av att internationell politik utgör en större innehållslig del av
undervisningen. Lokala och regionala nyheter saknas helt.
480
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ler samtidigt en andel nationella nyheter. Det vittnar om att Björn arbetar med vad som kan kallas för geopolitisk kontrastering inom kunskapsområdet.481 Detsamma gäller inom kunskapsområdet nationalekonomi.
Relationen mellan det undervisningsämne som kommer till uttryck i
Björns nyhetsintegrering respektive ämnesförståelse sammanfattas i
figur 18.
Aspekter av nyhetsbevakning, nyhetsintegrering & ämnesförståelse

MÅL:
Dominerande kunskaps
mål som utryckts

Variant av undervisningsämne: Nyhetsbevakning

Variant av undervisningsämne: Nyhetsintegrering

Ämnesförståelse:
Samhällsanpassande
med starka inslag av
samhällsanalys och
svagare inslag av
samhällsorientering
samt samhällsförändrande aspekter

Samhällsanalytiska
färdigheter (i synnerhet
kausalitet)

Samhällsanpassande
Starka inslag av samhällsanalytiska
Svaga inslag av samhällsorienterande
Svaga inslag av samhällsförändrande

METOD:
Kommunikativ orientering

Nyhetsförmedlande

Samtalsledande

Prioriterade undervisningsmetoder
INNEHÅLL:
Prioriterade kunskapsområden

Lärarledda genomgångar

Analytiska uppgifter
Lärarledda genomgångar

Internationell politik
EU
Nationalekonomi

Statsskick
Nationalekonomi
Internationell politik

Geopolitisk orientering

Internationell

Nationell
Internationell

Figur 18: Relationen mellan en variant av undervisningsämnet (baserat på nyhetsintegering) och ämnesförståelse hos Björn.

Nära en tredjedel av nyheterna på kunskapsområdet Internationell politik är nationella, vilket är
ett påtagligt nationellt inslag på ett kunskapsområde som är internationellt.
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8.2. Mariannes nyhetsanvändning
Marianne använde sig av både nyhetsbevakning respektive nyhetsintegrering i undervisningen.
8.2.1. Nyhetsbevakning: Spontan elevledd
24 nyheter och undervisningssituationer under fyra lektioner och i två
olika klasser har analyserats. Den tid som ägnades åt nyhetsbevakningen bedöms till cirka tjugo minuter per lektion. Vid samtliga tillfällen låg bevakningen i inledningen på lektionen och klassen satt
samlad framför Marianne, som stod längst fram vid katedern. Bevakningen startade med att hon frågade eleverna efter nyheter som inträffat. Mariannes introducerande uttryck vittnade om att aktiviteten
var isolerad från den ordinarie undervisningen. Några exempel på uttryck var: ”Vi gör som vi brukar göra innan vi startar lektionen: Nyheter. Vad har vi för någonting som är på tapeten?” och ”Ska vi gå
över på lite nyheter först”. Eleverna svarade på hennes uppmaningar
genom att räcka upp handen för att därefter ges ordet. Marianne
gjorde ibland kortare kommentarer kring vissa nyheter och ibland
utspann sig samtal mellan henne och eleverna. Det är den här typen
av utsagor som analyserats. I analysen var det svårt att utifrån Mariannes allmänna introducerande uttryck bilda sig en uppfattning om
målet med bevakningen. Huvuddelen av analysen baserar sig därför
på utsagor hon gjorde i samtal med eleverna då bevakningen startat.
Innehållet i elevernas nyheter kretsade oftast kring hur dramatiska
och sensationella saker drabbade enskilda individer, vilket var ett innehåll som var svårt att kategorisera i enlighet med traditionella kunskapsområden. Några exempel är hur svininfluensan skördat dödsoffer, hur en hemlös vunnit femhundra miljoner kronor och hur en man
räddat en kvinna från att drunkna. Det finns emellertid en mindre
andel nyheter med ett innehåll som kunde relateras till kunskapsområdet lag och rätt. Nyheterna rörde brott och kriminalitet och i flera
fall med dödliga inslag.
Nyheternas funktion i elevledd nyhetsbevakning
Marianne använde vid ett flertal tillfällen nyheter för att uttrycka moraliska mål och utifrån hennes perspektiv en god moral. Detta blev
extra tydligt i samband med kontroversiella nyheter, även om nyhets256

innehållet inte kan sägas vara kontroversiellt i allmänhet. I samtliga
fall av kontroversiella nyheter var Marianne orienterad mot en normförmedlande position. De kontroversiella nyheterna hade få saker
gemensamt förutom att nästan samtliga rörde nationella frågor.482
Marianne hänvisade i de flesta fall till att de kontroversiella frågorna
debatterats eller diskuterats offentligt, vilket innebar att eleverna oftast uppmärksammades på att nyheterna var just kontroversiella. Det
skedde genom att Marianne använde uttryck som; ”det har blivit upphausat”, ”Så att det här har skapat två läger”, ”Sen finns det olika politiska...åsikter om det här är rätt eller fel”, ”diskussionerna går ju väldigt...stort omkring själva affären” eller ”Har ni hört hur debatten låtit
idag på morgonen?”
Den moral Marianne ger uttryck för består av olika aspekter. Att
känna och uttrycka empati är en aspekt. Hon förmedlar dessa normer
genom att reagera öppet känslosamt på nyheter. Utlevandet signalerar i vissa situationer empati på ett direkt sätt och i andra situationer
på ett indirekt sätt genom att hon uttrycker avsky och indignation. Ett
exempel är en situation då en elev refererar en kontroversiell nyhet
om misstänkta sexuella övergrepp på barn och de juridiska möjligheterna att gripa misstänkta förövare. En man uppges ha smygfilmat
nakna barn på ett svenskt sommarkollo. Han ska sedan ha flytt till
Thailand och utnyttjade ett kryphål i lagen som omöjliggjorde ett utlämnande till Sverige. Marianne följer upp genom att upplysa om att
justitieminister Beatrice Ask nu lovat ändra lagstiftningen. Hon
summerar uppföljningen genom att uttrycka moralisk indignation
över en möjlig brottshandling och att den misstänkte undkommit, och
samtidigt tillfredsställelse med en eventuell lagändring vilket bland
annat signaleras genom bruket av värdeladdade uttryck:

De nio kontroversiella nyheterna var följande: Somliga prästers motstånd mot att viga homosexuella, Människor som far illa på grund av förändringen av a-kassan, Rattonykterhet, Statens ansvar i
SAAB-affären, Kopplingen mellan misstänkt mord och rollspel, Svenska bönder som misstänks för
vanvård av grisar, Kvinnor som skickas hem från graviditetsundersökningar med felaktiga besked om
att deras foster dött, Pedofilmisstänkt som kunde fly på grund av en lucka i lagstiftningen samt frågan om svenska soldaters närvaro i Afghanistan som aktualiserades i samband med ett bombangrepp.
482
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Elev:

Det var en kille där någon lärare på något kollo som hade filmat
barnen när dom var nakna. Och sen så hade typ polisen fått reda på
det och så hade dom försökt att ta honom men då hade han flytt till
Thailand och nu är han friställd
Marianne:
Jag reagerade också på det här. Någon som…känner till det?
Flera elever: Nej
Marianne:
Ja, och det här handlar ju väldigt mycket om att dom har skärpt
lagen enormt mycket. Beatrice Ask, som är vår minister när det gäller den här biten, hon var ju på TV igår och berättade att dom kommer strypa det här ännu mer när det gäller just barnpornografi och
hela den här biten som har med sexualitetsutnyttjande utav barn
och då…blir det här ännu mer aktuellt när det kommer upp en sån
här sak. Han kan smita undan helt enkelt. Visst är det för jäkligt?
Elev:
Det ska visst bli förbjudet att titta på...
Marianne:
Ja, till och med det! [...] Men håller ni inte med mig att det här är
rätt?
Flera elever: Jo!
Marianne:
Det är ju så vidrigt så det är inte sant! Så jag tycker hon är jättebra
som står på sig här...så vi får bort all den här smörjan! Usch!

Inledningsvis signalerar Marianne sitt ställningstagande på ett indirekt och implicit sätt genom uttrycket Jag reagerade också på det
här för att mot slutet av utdraget mer explicit och tydligt förmedla
sina egna åsikter genom uttrycket jag tycker. Ytterligare en situation
som illustrerar ett liknande användningssätt av en nyhet är då en elev
refererar till nyheten som rör konsekvenser av regeringens kontroversiella förändringar av a-kassan:
Elev 1:
Marianne:

Elev 2:
Marianne:

Elev 2:

Alltså det är kanske inte så stor nyhet men jag läste på nätet att det
var…en man som hade varit utanför a-kassan i nio månader
Ja. Och det kan man väl ta upp och diskutera. Jag menar…alltså det
finns ju jättemånga människor som far väldigt illa just nu på grund
utav att…a-kassan inte fungerar som den ska. Kanske har dom inte
tillräckligt med resurser, så kan det vara, och det kanske tar väldigt
lång tid innan dom tar besluten. Det är ju mycket som ska klaffa
hela vägen. Och tänk vilken inre stress det måste vara hos dom här
människorna som är utsatta för det här
(ohörbart) pengar
Nej, inga pengar alltså och jag menar man ska ju ändå överleva. Så
det är klart att det är jättemånga människor i vårt samhälle idag
som far illa. Och det tycker man ju inte i ett sånt rikt land som Sverige. Men det är...byråkrati till viss del och sen är det ju många som
har gått ur a-kassan också så dom har inte någon möjlighet till
hjälp. Och då kommer ju Alfakassan som blir den här nödhjälpen.
Då kommer ju dom att bli överbelastade istället. Så här tror jag
att…våra politiker måste tänka om lite grann. Det är vad jag tycker
personligen
Mm…
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Marianne:

Att någonting måste ju göras alltså. Sen att arbetslinjen kan väl vara
okej i sig men det får ju inte drabba dom som redan ligger.
Mm…Något annat?

Marianne orienterar sig tidigt mot en samtalsledande position med
uttrycket det kan man väl ta upp och diskutera. Från den punkten
övergår hon till en normförmedlande orientering där hon inledningsvis uttrycker sin åsikt på ett indirekt och implicit sätt. Med hjälp av
värdeladdade ord och uttryck som far väldigt illa, inre stress, utsatta
och nödhjälpen gör Marianne eleverna uppmärksamma på vad hon
uppfattar som konsekvenser av regeringens förändring av a-kassan.
Mot slutet blir hennes åsikter sedan allt mer explicita och direkta, vilket signaleras med uttrycket Det är vad jag tycker personligen.
Marianne ger uttryck för flera kunskapsmål samtidigt i de undervisningssituationer som inramar nyheterna. I båda utdragen ovan återger hon exempelvis nyhetsinformation men även disciplinära faktamål. I utdraget om a-kassan uppmärksammar hon dessutom kausalitet genom att peka på byråkratiska och ekonomiska orsaker till varför
människor enligt hennes mening far illa. Totalt sett i nyhetsbevakningarna är det emellertid ganska få analytiska färdigheter som
kommer till uttryck i rikligare mängd. Den färdighet som uttrycks
mest är belägg och det är en färdighet som i den bestämda kontexten
baseras på att Marianne utnyttjar eller förhåller sig till nyhetsinformation. Den för Marianne karakteristiska blandningen av normförmedling, faktaupplysningar och uttryckandet av belägg på basis av
nyhetsinformation förekommer i en undervisningssituation som omgärdar en nyhet om att en ung kvinna från regionen misstänktes ha
blivit mördad i Stockholm.
Elev 1:
Marianne:
Elev 1:

Eh…det var en tjej från X som blev mördad i Stockholm (ohörbart)
Ja! Är det någon som kanske känner henne här inne?
Nej, jag känner folk som känner henne

Kort diskussion mellan eleverna om vem som känner flickan i fråga
Marianne:
Elev 2:

Ja, alltså det finns ju egentligen inte så mycket att säga…man tycker
ju det är så fruktansvärt hemskt men det jag tänker på det är ju
också dom anhöriga [...]
Det måste vara jättejobbigt
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Marianne:
Elev 2:
Elev 3:
Marianne:
Elev 4:
Marianne:
Elev 3:
Marianne:

Så att vi får sända en tanke till dom anhöriga för det är svårt för
dom nu. Jättejobbigt. Sen vet man väl inte utav vilken orsak…hon
hade blivit…
Hade hon blivit strypt?
(ohörbart)
Ja, och här får vi ju tänka på vad media skriver. Alltså man fick nästan en uppfattning i media att det var utav…spelet hon hade blivit
mördad.483 Men det tror jag inte är sant
Det var en födelsedagsfest
Ja
Det var en massa spelare med där
Ja, men alltså om du läser media så fick man nästan en känsla av att
det var på grund utav spelet som hon hade blivit…mördad. Och så
tror ju inte jag det är va. Men jag vet inte exakt, det har dom inte
kommit fram med i media heller

Kort diskussion mellan eleverna om den misstänkte gärningsmannen anmälde
sig själv
Marianne:
Elev 4:
Marianne:
Elev 4:
Marianne:
Elev 3:
Marianne:
Elev 4:
Marianne:
Elev 4:
Marianne:

[…] Vad tror ni kommer hända med honom nu?
Just nu får han väl vård?
Han får vård?
Mm…
Mm…vad händer sen?
Sitter han i fängelse?
Han blir väl häktad antagligen. Så under hela den här proceduren
kommer han ju förmodligen att…
Finns det häkten med psykvård?
Alltså han kommer nu…det beror på hur illa det är ställt med honom
Mm…
Det kan ju ingen av oss säga. Men om vi utgår ifrån att han är okej
så blir han ju åtalad i alla fall. Det kommer han ju säkerligen bli. Sen
kommer han ju att gå igenom hela den här biten som vi har jobbat
med faktiskt. Och det vet ni ju vad som händer? Att när…åklagaren
kommer in, om det inte nu är så att han är för sjuk vill säga, att han
får en häktningsförhandling och sedan drivs vidare till ett åtal. Så
nu har dom väldigt mycket att ta reda på, då faktabevis och försöka
få det så att det blir så bra som möjligt för att kunna driva igenom
det i en domstol. Mm…vad har vi mer då för nyhet? Ja?

Inledningsvis är Marianne orienterad mot en normförmedlande position då hon uttrycker empati med de anhöriga (det är svårt för dom
nu). Mot mitten av utdraget närmar hon sig ett mer analytiskt förhållningssätt genom att källkritiskt ifrågasätta den bild av orsaker till
det eventuella mordet som givits i nyhetsinnehållet och nyhetsmedi-

I ett tidigt skede spekulerade medierna om det misstänkta mordet var relaterat till rollspel då fler
personer som funnits i anslutning till händelsen var rollspelare eller så kallade lajvare.
483

260

erna. Undervisningssituationen avslutas med att hon ger eleverna faktaupplysningar om den straffrättsliga process som nu väntade den
man som gripits misstänkt för mordet.
Det förefaller som eleverna är införstådda med att nyheterna ska fylla
en normförmedlande moralisk funktion. Eleverna uppvisade nämligen preferenser för nyheter av dramatisk sensationell karaktär och
det är ett urval som ger Marianne möjligheten att uttrycka normer.
Hennes introducerande uttryck och frågor till eleverna och elevernas
respons på frågorna vittnar om de förväntningar som finns på nyhetsurvalet. Vid fyra oberoende tillfällen försökte Marianne stimulera
eleverna att återberätta fler nyheter genom att fråga: ”Vad har vi mer
som är stort?”, ”Har vi något annat stort ute i världen?”, ”Vad är det
som är störst? Utav nyheter just nu?” och ”…en stor grej som har hänt
i Amerika? Det är ingen som vet vad jag menar?” Det framgick inte
vad Marianne avsåg med stora nyheter. Elevernas svar på Mariannes
uppmaning och val av nyheter vid tre av tillfällena signalerade dock
att stora nyheter var synonymt med dramatiska sensationella nyheter.
I ena fallet svarade nämligen en elev på uppmaningen med att återberätta den tidigare refererade nyheten om personen som smygfilmat
nakna barn och flydde till Thailand. I det andra fallet återberättade en
elev nyheten om ett nytt dödsfall i svininfluensan och i det tredje fallet nyheten om den unga kvinnan från regionen som misstänktes ha
blivit mördad i Stockholm. I det fjärde fallet som gällde en stor grej
som hänt i Amerika så fick inte Marianne några förslag från eleverna.
Hon berättade slutligen att hon syftade på händelsen där en förövare
skjutit ihjäl ett antal människor på en amerikansk militärförläggning.

8.2.2. Nyhetsintegrering
11 lektioner på sex kunskapsområden har observerats hos Marianne;
internationell politik (3), nationalekonomi (½, ½), statsskick (½),
massmedier (1), lag och rätt (2) samt privatekonomi (2 ½). 40 nyheter och undervisningssituationer har analyserats. De flesta kom från
undervisningen på kunskapsområdena lag och rätt samt nationaleko-
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nomi.484 Huvuddelen av nyhetsintegreringen skedde som lärarledd
undervisning.
Tre lektioner inom kunskapsområdet lag och rätt
Tre lektioner med klass X Höstterminen 2009
Den första lektionen inleddes med nyhetsbevakning innan Marianne introducerade kunskapsområdet lag och rätt samt hade en genomgång av grundlagarna. Därefter anordnades en omröstning för
och emot dödsstraffet. Efter detta visade Marianne aktuell regional
brottsstatistik för att sedan läsa högt ur ett häfte om antal anmälda
brott samt brottstyper. Hon fortsatte sedan med att läsa en artikel ur
en regiontidning som gällde nyheten om att tonåringar gripits misstänkta för butiksrån och den juridiska process som påbörjats. Lektionen avslutades med att eleverna arbetade med instuderingsfrågor
som hörde till ett texthäfte. Andra lektionen inleddes med nyhetsbevakning innan Marianne repeterade innebörden i de juridiska begrepp som förekommit i nyhetsartikeln om de misstänkta rånarna.
Därefter gick hon igenom svaren på instuderingsfrågorna innan hon
övergick till att läsa en aktuell tidningsartikel om livstidsdömde Annika Östberg. Det följdes av en genomgång av olika brottspåföljder
innan hon visade aktuell statistik över brottsutvecklingen i regionen.
Lektionen avslutades med att Marianne läste högt ur häftet Brott &
straff485 som gällde sociala aspekter av fängelsestraff som exempelvis
familjeliv och den sociala verksamheten i fängelset. Tredje lektionen började med nyhetsbevakning. Sedan gick Marianne igenom instuderingsfrågor, vissa frågor fördjupades. En längre fördjupning berörde domstolssystemet i Sverige och innebar att hon refererade till
nyheten om reformeringen av antalet Länsrätter i Sverige.

Detta gäller 33 av 40 nyheter. Det lägre antalet nyheter på kunskapsområdena massmedier, internationell politik och statsskick (med inriktning mot partier) kan förklaras på olika sätt. Givetvis kan
det vara ett resultat av att färre lektioner observerades på dessa områden i relation till lag och rätt
och nationalekonomi. Det kan också vara ett resultat av att Marianne faktiskt bedriver en mindre
nyhetskopplad undervisning på just dessa områden. På kunskapsområdet internationell politik arbetade eleverna dessutom individuellt med att undersöka en pågående eller avslutad konflikt/krig efter
andra världskriget. Nästan samtliga elever arbetade med avslutade historiska konflikter vilket kan
förklara den låga andelen nyheter på detta kunskapsområde.
485 Utgivet av Kriminalvården.
484
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Två lektioner inom kunskapsområdet nationalekonomi respektive privatekonomi
Två lektioner med klass Y Vårterminen 2010
Marianne inledde lektionen med en genomgång av olika marknadsformer. I en utvikning om marknadsekonomi och planekonomi kopplade hon till nyheten om Obamas sjukvårdsreform. Dessutom kopplade hon till nyheten om att svenska gårdar ansökt om tillstånd för
gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker i en utvikning om monopol. Den nationalekonomiskt inriktade delen avslutades med en genomgång av produktionsfaktorer samt prisbildningsteori innan lektionen övergick i privatekonomi. Marianne inledde denna del med en
genomgång av den process Kronofogdemyndigheten inleder om räkningar inte betalas i tid. Här kopplade hon till nyheten om att Kronofogdemyndigheten varnade för SMS-lån. Lektionen avslutades med
att hon läste högt ur ett informationshäfte från Kronofogdemyndigheten.486 Den andra lektionen startade med att Marianne gick igenom begreppen inflation, devalvering och revalvering. I genomgången
kopplade hon till den ekonomiska krisen i Grekland och nyheten om
att man räknade med att sommarens turister inte skulle komma att
drabbas av krisen. Lektionen övergick därefter i privatekonomi där
hon gick igenom utformningen av pensionssystemet och kopplade till
nyheten om en ny typ av pensionssparande för så kallade soffliggare.
Nyheternas funktion i integrerad nyhetsanvändning
Marianne introducerade i hälften av fallen sina lektioner med uttryck
som hade bäring på interna mål. Introducerande uttryck med bäring
på externa mål förekom i ett fall och i resterande fall introducerades
lektionerna med uttryck som rörde organisatoriska saker. Trots att
externa mål i de introducerande uttrycken var sällsynta så var moraliska kunskapsmål framträdande då Marianne integrerade nyheter,
om än inte lika framträdande som under nyhetsbevakningen. Den här
typen av nyhetsanvändning där moraliska mål synliggjordes förekom
rikligast inom kunskapsområdet lag och rätt där Marianne ofta summerade faktabaserade genomgångar med att uttrycka moraliska åsik-

Informationen är utformad som en uppdiktad fiktiv berättelse om vilka problem en ung människa
som levt över sina tillgångar hamnat i.
486
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ter. Inom det här kunskapsområdet förekom också flest kontroversiella nyheter och dessa var främst nationella.487 Ett exempel på denna
typ av nyhetsanvändning sker under en lektion inom just kunskapsområdet lag och rätt, när Marianne går igenom olika påföljder och
straff. Hon har avhandlat böter, samhällstjänst och skyddstillsyn och
börjat beröra vad det innebär att dömas till elektronisk fotboja.
Marianne:
Elev 1:
Marianne:
Elev 2:
Marianne:

Elev 2:
Marianne:
Elev 2:
Marianne:
Elev 3:
Marianne:

Elev 3:
Marianne:
Elev 3:
Marianne:

[…] Men okej, fotboja är ju någonting som är väldigt populärt…eller
elektronisk övervakning. Vad innebär det?
Fotboja. Då har man en boja runt foten alltså…?
En boja runt foten ja, och det gör ju vad…vad förenklar det?
Den sänder signaler så dom alltid vet vart man är
Ja, och då kan jag alltså bo hemma och jag kan jobba och jag kan
åka fram och tillbaka till mitt jobb. Men jag kan inte göra några
större utsvävningar för då har jag fått restriktioner vad jag får och
inte får göra
Dom vet ju inte allt vart man är när man ska jobba heller
Nej
Dom ser ju bara när man är inom hemmet
[…] Ja, precis och det är ju i direkt anslutning till en dator då hos
polisen.
Men ser dom inte då, då kan ju han åka till…kan jag åka till Kina
och inte komma hem klockan fem då?
Ja, men alltså då har du ju gjort bort dig rejält va. När dom får fatt
på dig då åker du in. Vi kan ta ett exempel på en person som inte
skötte det här med fotboja och det är Sven-Erik Magnusson. Alla vet
vem han är. Och han fick alltså en fotboja för att han då skulle, ja
han hade ju kört rattonykter helt enkelt. Och det kom ju fram alltså
att han hade ju problem med spriten, det var inget snack om det.
Utan han fick fotboja och under den här tiden som du har fotboja då
har du alltså dom här tiderna du ska passa och så vidare men du ska
också hålla dig nykter. Och dom kommer ju och kolla honom och då
var han ju onykter och då fick han fängelse istället. Så att så kan det
bli va. […] Så han får väl säkert fortfarande väldigt mycket hjälp
skulle jag tro
Men när Kicki Danielsson körde full…
Ja
…vad fick hon för straff?
Ja, vad fick hon för straff? Det har jag ingen aning om men
att…förmodligen så fick väl hon kanske också fotboja eller om hon
åkte in på (ohörbart). Det har jag ingen aning om. Jag har inte följt

De 15 kontroversiella nyheterna var följande: Etiska kränkningar och övertramp av medierna, För
låga straff i brottsmål, Medborgares bristande laglydighet, Kvinnor som inte vågar vittna om våldtäkt, Människor som inte vågar vittna mot MC-gäng, Livstidsstraff eller tidsbestämda straff, För- och
nackdelar med elektronisk fotboja, Rattonykterhet, Ska grova brottslingar tillåtas permission (syftet
med permission), Gårdsförsäljning av alkohol i Sverige, Alkoholmonopolet i Sverige (förekommer 2
gånger), Kartellbildning och prissamarbete bland svenska företag, Ungdomars ekonomiska problem
med SMS-lån, Inställningen till kärnkraft i Sverige.
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den. Men jag vet ju alltså…det är ju tyvärr så att återigen: Det vet ni
att bilar och alkohol det hör inte ihop. Det har ni hört tusen gånger
här på skolan eller hur?
Flera elever: Ja!
Marianne:
Och jag kommer att tjata om det ännu mer. Men det är jätteviktigt.
Ja! Vi släpper den biten så länge och så tittar vi om vi har glömt någon här nu. Nu har vi gått igenom allihopa.

Inledningsvis uttrycker hon faktamål kring elektronisk fotboja. Hon
använder nyheten om Sven-Erik Magnusson och den kontroversiella
frågan om rattonykterhet för att uttrycka ytterligare faktakunskaper
om påföljden elektronisk fotboja, men fyller även på med nyhetsinformation gällande omständigheterna kring Magnusson. Fram till den
punkten har hon också ställt faktafrågor i syfte att identifiera elevernas kunskaper om elektronisk fotboja. Marianne använder flera innehållsbegrepp som hör till kunskapsområdet lag och rätt och några exempel är elektronisk övervakning, polisen, fotboja och fängelse. Nyheten om Kicki Danielsson, som en elev återger, ger henne möjlighet
att på ett summerande sätt uttrycka den moraliska och varnande slutsatsen: bilkörning och alkohol hör inte ihop. Blandningen av normförmedling och faktaupplysningar före färdigheter är karakteristiskt
för Mariannes integrerade nyhetsanvändning.
Ett annat exempel där en kontroversiell nyhet fyller en liknande
funktion och används för att åskådliggöra moraliska respektive faktabaserade mål är i en undervisningssituation på kunskapsområdet privatekonomi. Lektionen är delad i en nationalekonomisk och en privatekonomisk del. Under första delen har Marianne gått igenom marknadsformer och prisbildningsteori. Nu inleder hon den privatekonomiska delen med att ta vid där en lärarkandidat avslutade några veckor tidigare. Hon upplyser eleverna om principer och tillvägagångssätt
som gäller betalning av räkningar för att sedan leda in på rutiner för
påminnelser och inkasso. Hon lägger en bild på OH-apparaten som
steg för steg visar processen som startas om man av olika anledningar
underlåter att betala sina räkningar. Det får Marianne att koppla till
en nyhet om ökande skulder för SMS-lån bland i synnerhet unga:
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Det sista nu som kronofogden gick ut med...för ett halvår sen så var det
SMS-lånen som var den största delen när det gällde just ungdomars...problem. Alltså dom har inte råd att betala tillbaka sina SMS-lån.
Men nu har det gått tillbaka till mobilabonnemang igen. Dom har så
mycket att göra hos kronofogden så att dom hinner inte med riktigt. Och
då är det ju någonting som har gått snett eller hur? Så det här...vill jag
väldigt...tala varmt för att ni är måna om att sköta er ekonomi. Alla kan vi
hamna i en situation som gör att det blir problem. [...] Men det här kan
hända vem som helst. Det är ingenting som är konstigt. Men...det viktigaste är att man tar tag i saker och inte stoppar huvudet i sanden och tror
att det går vägen, för då är det kört. Visar jag min goda vilja till ett företag
att jag väldigt gärna vill betala (räkningarna min anm.) ”Men den här månaden har det gått åt pipsvängen. Nästa månad vet jag att jag får en större
lön eller att jag har lättare att kunna komma igen.” Och visar man den här
goda viljan då brukar det oftast inte vara några problem. Så tänk på det
tjejer: Alla kan hamna i...svåra situationer. Har ni några frågor på det
här? Inget?

På ett karakteristiskt sätt förmedlar hon inledningsvis nyhetsinformation, som i det här fallet gäller SMS-lån, blandat med innehållsbegrepp som hör till kunskapsområdet privatekonomi (kronofogden,
mobilabonnemang och lön). Nyheten om de kontroversiella SMSlånen används av Marianne för att återigen på ett summerande sätt
uttrycka egna moraliska åsikter och råd, den här gången kring temat
att hamna i ekonomiska skulder. Genom bruket av värdeladdade uttryck och frågor som till exempel har så mycket att göra, gått snett,
eller hur?, måna om respektive svåra situationer understryker Marianne betydelsen av att sköta sin privatekonomi och att ha moraliskt
civilkurage om man trots allt skulle hamna i svårigheter. Att sköta sin
privatekonomi kommer till uttryck både som ett ekonomiskt och moraliskt arbete i Mariannes undervisning. Då kontroversiella nyheter
förekommer så hänvisar Marianne i hälften av fallen till att frågorna
diskuterats offentligt genom uttryck som är ju ganska omtalat och
det har ju varit väldigt diskuterat.
Nyheter används generellt av Marianne för att primärt uttrycka interna faktamål men färdigheter förekommer även i viss utsträckning och
främst då som kausalitet respektive belägg. I relation till faktamål förekommer dessa kunskapsmål emellertid i för blygsam omfattning för
att ge hennes totala nyhetsanvändning en färdighetskaraktär. Ett exempel är återigen från en undervisningssituation på kunskapsområdet lag och rätt. Marianne har stannat upp för att läsa en artikel ur en
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regional tidning som rör att två unga personer gripits som misstänkta
för ett butiksrån. Efter att ha läst ingressen konstaterar hon: ”I den
här lilla ingressen jag läste nu så har ni olika uttryck som handlar om
det här vi ska jobba med nu. Alltså att…en utredning vad nu det är för
någonting och vad…innebär det att någon begärs häktad? Det ska vi
också fundera på vad det innebär. Då läser jag vidare.” I läsningen
stannade Marianne upp regelbundet och gav eleverna faktaupplysningar om den juridiska process som påbörjats och om innebörden i
de juridiska och kriminologiska faktabegrepp som användes i artikeln:
Här får vi då klart för oss direkt att när pojkarna kommer till polisstationen och förhöret börjar då är det en åklagare…en högt utbildad person
inom juridiken som har till sin största uppgift att ta reda på vad dom här
pojkarna har gjort för någonting. Och att dom blir dömda efter lagboken.
Åklagaren är den som träder in först. Finns inte en åklagare på plats, oftast ska det finnas en åklagare att kunna ringa på dygnet runt egentligen,
men finns det ingen åklagare då blir det någon högt uppställd polis som
rycker in tills åklagaren kommer in. Och hans uppgift nu det är alltså att
börja förhöra dom här killarna och att man då kan göra ett så kallat häktningsförfarande att dom…kan behålla killarna för att dom vill ha mera bevis till exempel och häktningen kan också vara till…den delen att släpper
man dom här killarna då kanske dom försvinner, dom kanske rymmer
någonstans så att man inte får tag i dom. Det är en sak. Och dom kan röja
bevis för polisen. Så därför häktar man en person. En person får inte sitta
häktad hur länge som helst. Nu står det fem dagar tror jag i ert häfte men
här tror jag att man får utgå ifrån vad åklagaren säger. Häktningen kan bli
kortare och längre, så där vill jag…understryka att det är inte riktigt sant
det som står i texten utan det beror lite grann på vad det är för mål
som...det här handlar om. Så att ni vet om det…vi fortsätter att läsa lite i
tidningen

I undervisningssituationen använder Marianne innehållsbegrepp som
hör hemma på kunskapsområdet lag och rätt, några exempel är förhöret, åklagaren och polis. Mariannes utsagor domineras på ett typiskt sätt av faktamål även om hon också uttrycker färdigheten belägg
genom sitt källkritiska förhållningssätt till uppgifterna i det häfte eleverna tilldelades på lektionen.
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8.2.3. Summerande analys
Det finns likheter mellan de två varianter av undervisningsämne som
kommer till uttryck i nyhetsbevakningen respektive nyhetsintegreringen. Marianne använder nyheter i båda kontexterna för att dels
uttrycka en god moral och dels för att ge faktaupplysningar. Det finns
också olikheter. Marianne uttrycker i större utsträckning normer i
nyhetsbevakningen än i nyhetsintegreringen. Det blir extra tydligt då
det figurerar kontroversiella nyheter. Bevakningen är därför en viktigare arena för uttryckandet av moraliska mål än vad den ordinarie
undervisningen är. En annan skillnad är att hon är mer benägen att
uttrycka analytiska färdighetsmål i samband med bevakningen än i
den integrerade nyhetsanvändningen. Det gör att undervisningsämnet i bevakningen har en mer analytisk karaktär.
En analys av relationen mellan det undervisningsämne som uttrycks i
Mariannes nyhetsbevakning och de mål med bevakningen som framgår i ämnesförståelsen avslöjar både likheter och olikheter. En likhet
gäller allmänbildning. Variationen av nyheter i bevakningen har en
allmänbildande potential (även om de flesta kretsar kring dramatik
och sensation), vilket överensstämmer med hennes uttalade mål. Vidare uppger hon i intervjun att man pratar om nyheter i bevakningen. Pratet uttrycks också i undervisningen men Marianne orienterar
sig samtidigt mot en normförmedlande position där hon uttrycker
moral, vilket är ett mål med bevakningen som inte uttalades i intervjuerna. När det kommer till den källkritiska målsättningen finns det
få exempel på att elevernas nyhetskälla efterfrågas i undervisningen.
Det finns emellertid flera exempel på att Marianne uttrycker belägg,
vilket uppfattas som ett källkritiskt förhållningssätt.
Slår man ihop båda formerna av nyhetsanvändning och betraktar det
sammanslagna undervisningsämne som då uppstår kan konstateras
att det finns likheter mellan detta och Mariannes samhällsanpassande
ämnesförståelse och aspekter av denna ämnesförståelse. Exempelvis
använder hon nyheter i undervisningen för att uttrycka moraliska
mål. En annan överensstämmelse är att hon även använder nyheter
för att uttrycka den samhällsorienterande aspekten fakta. Andra överensstämmelser gäller undervisningsinnehållet. Innehållet i undervisningen är centrerat kring kunskapsområdena lag och rätt, internat268

ionell politik och privatekonomi, vilket också utgör centralt innehåll i
hennes ämnesförståelse. Ytterligare en likhet gäller den nationella
geopolitiska orienteringen i både undervisningsämnet respektive ämnesförståelsen.
Det finns även olikheter mellan det sammanslagna undervisningsämnet och ämnesförståelsen. Marianne introducerar i nästan samtliga
fall lektionerna med uttryck som har bäring på interna mål. Betoningen av interna mål i undervisningen (enbart isolerad till lektionsintroduktioner) står i kontrast till ämnesförståelsens externa moraliska
profil. Trots detta är emellertid moraliska mål synliga inne i lektionerna då Marianne integrerar nyheter. Även gällande geopolitisk orientering finns skillnader. Det finns färre lokala nyheter i undervisningen
mot vad man skulle kunna förvänta av den geopolitiska profilen på
ämnesförståelsen. Det lokala inslaget i ämnesförståelsen symboliseras
emellertid av att Marianne är inriktad på elevens lokala vardagsnivå
och som gäller till exempel privatekonomi. Det rör sig alltså snarare
om en geosocial orientering som är svår att översätta till det geopolitiska ”mått” som använts för att kategorisera nyheterna. Vad gäller
geopolitisk inriktning på separata kunskapsområden kan konstateras
att den nationella nyhetsdominansen är som störst inom lag och rätt.
Nationella nyheter dominerar också inom kunskapsområdet privatekonomi. Nyheterna inom nationalekonomi består däremot av lika
många nationella som globala nyheter. Resultatet vittnar om att Marianne geopolitiskt kontrasterar nationella och globala perspektiv
inom detta kunskapsområde.
Relationen mellan undervisningsämnet och ämnesförståelsen hos
Marianne sammanfattas i figur 19.
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Aspekter av nyhetsbevakning, nyhetsintegrering & ämnesförståelse

MÅL:
Dominerande kunskapsmål som uttryckts

Variant av undervisningsämne: Nyhetsbevakning

Variant av undervisningsämne: Nyhetsintegrering

Ämnesförståelse:
Samhällsanpassande
med starka inslag av
samhällsorientering
och svagare inslag av
samhällsanalys samt
samhällsförändrande
aspekter

Samhällsanpassande
(moral)

Samhällsanpassande
(moral)

Samhällsanpassande
(moral)

Samhällsorienterande
Inslag av samhällsanalytiska

Samhällsorienterande

Starka inslag av samhällsorienterande
Svaga inslag av samhällsanalytiska
Svaga inslag av samhällsförändrande

METOD:
Kommunikativ orientering

Normförmedlande

Normförmedlande

Normförmedlande med
inslag av samtalsledande
deltagande

Prioriterade undervisningsmetoder
INNEHÅLL:
Prioriterade kunskapsområden

Elevledd bevakning

Lärarledda genomgångar

Lärarledda genomgångar
Grupparbeten

Internationell politik
Nationalekonomi
Statsskick
Massmedier
Lag och rätt
Privatekonomi

Statsskick
Privatekonomi
Lag och rätt

Geopolitisk orientering

Nationell

Nationell

Lokal
Nationell

Figur 19: Relationen mellan varianter av undervisningsämnet (baserat på nyhetsbevakning respektive nyhetsintegrering) och ämnesförståelse hos Marianne.

8.3. Lisbeths nyhetsanvändning
Lisbeth använde sig av både nyhetsbevakning och nyhetsintegrering i
undervisningen.
8.3.1. Nyhetsbevakning: Planerad lärarledd
26 nyheter och undervisningssituationer under nyhetsbevakning i två
klasser under tio lektioner har analyserats. Nyhetsbevakningen i form
av nyhetstipset Samhällstolvan inledde lektionen vid samtliga tillfällen. Tipset innehöll tolv frågor om aktuella händelser som ägt rum
den senaste veckan. För varje fråga gavs tre svarsalternativ som betecknades med ett, kryss eller två. Tipset tog cirka tjugo minuter i anspråk av lektionstiden vid varje tillfälle. Bevakningen startade oftast
utan någon introduktion från Lisbeths sida. Hon delade ut kopior
med tipset på till eleverna, som genast satte igång att besvara frå270

gorna. Frånvaron av introduktion kan vara en signal om att aktiviteten var rutinartad. Nyhetsbevakningen framstår som en isolerad del
skild från övrig undervisning, vilket signalerades av hur Lisbeth vid
några tillfällen uttryckte sig då hon rundade av tipset: ”Hörrni! Nu vet
ni att det inte är så lång tid kvar med fördjupningen”, ”Ni har hållit på
med FN nu. Och ni har uppgifter kvar att jobba med som ni ska fullfölja…” och ”Okej, vi ska ta upp det här vi påbörjat lite försiktigt:
massmedia, kommunikation…”. Lisbeth gjorde även ett fåtal kopplingar mellan nyhetsinnehållet och innehållet i den ordinarie undervisningen, vilket understryker den isolerade karaktären. Vid rättningen bytte eleverna tips med varandra och den genomfördes av Lisbeth
på ett summariskt sätt i helklass. Det hände att hon gjorde kortare
utvikningar kring vissa nyheter och svar och det är dessa utsagor som
analyserats. Utgångspunkten har varit att just dessa nyheter betytt
något extra för Lisbeth och därför vittnat om hennes kunskapspreferenser. Observera att tipsnyheterna är ett urval som upphovsmännen
gjort. Det förekom alltså inte några lokala eller regionala nyheter. Den
största andelen nyheter Lisbeth valde att kommentera hade ett innehåll som kategoriserats som politik. Det fanns även nyheter med ett
allmänt innehåll.488 Frånvaron av introducerande och avslutande uttryck från Lisbeths sida gjorde det svårt att bilda sig en uppfattning
om målet med bevakningen. Huvuddelen av analysen baserade sig
därför på utsagor hon gjorde i samtal med eleverna i samband med
rättningen av tipset.
Nyheternas funktion i lärarledd nyhetsbevakning
Lisbeth använde nyheterna främst för att uttrycka allmänbildande
mål, och i synnerhet en politisk allmänbildning. I hennes utsagor
blandades kortfattade allmänbildande kunskapsmål med disciplinära
begrepp som främst associeras med statsvetenskap. Det hände även
att hon frågade eleverna om innebörden i olika begrepp som hör till
den politiska sfären. Ett exempel på den här typen av nyhetsanvänd-

Nyheter som rörde politik på nationell nivå var t.ex.: Sverigedemokraternas partikongress, vänsterpartiets politiska utspel om högre skatter och att regeringen lagt budgetpropositionen. Nyheter
som rörde politik på internationell nivå var t.ex.: Den tjeckiske presidenten Vaclav Klaus vägran att
skriva under Lissabonfördraget, sammandrabbningar mellan röd- och gulskjortor i Thailand och
parlamentsvalet i England. Allmänna nyheter var till exempel: Aska från ett vulkanutbrott på Island
stoppade den europeiska flygtrafiken i omgångar och att Kerstin Thorvall avlidit.
488

271

ning sker då Lisbeth stannar upp i rättningen av en tipsfråga som gäller namnet på detta års nobelpristagare i litteratur; den rumänske författarinnan Hertha Müller. Lisbeth frågar summariskt om eleverna
känner till namnet på den politiske ledaren i Rumänien under ”öststatsperioden”. Ingen elev känner till namnet vilket leder till att Lisbeth kort upplyser om namnet Ceausescu. Ett annat exempel på politisk allmänbildning och som är från ett annat nyhetstips är då Lisbeth
är i färd med rättningen och fördelar ordet:
Lisbeth:
Elev:
Lisbeth:
Elev 2:
Lisbeth:
Lisbeth:
Elev 3:
Lisbeth:
Elev 4:
Elev 3:
Lisbeth:

Robert! Sjuan?
Kryss
Jajamen, massakern i Katyn. Och då kommer vi till namnet på Polens parlament på åttan…?
Knesset!
Nej, då är du i Israel! Sejmen. Och Cortus [sic] är i Spanien.
Nu ska vi se vad ni kommer ihåg från årskurs ett! Regeringen…
Proposition!
Ja, proposition
Propositionsbudget
Budgetproposition (skratt)
Budgetpropositionen den las ju fram förra veckan av Anders Borg.
Han kom faktiskt med en lunta papper den här gången. Annars brukar man ju komma med en liten CD-skiva men han är traditionell,
nu kom han med det

I samband med den första nyheten, som rör namnet på Polens parlament och som var kopplad till att Polens premiärminister och delar av
regeringen omkommit i en flygolycka, upplyser Lisbeth eleverna
summariskt om att namnet på Spaniens parlament är cortes. Vad gäller den andra nyheten upplyser Lisbeth eleverna om hur budgeten
ceremoniellt brukar överlämnas av finansministern till Riksdagen. De
kunskapsmål som Lisbeth uttrycker vid båda tillfällena har kategoriserats som politisk allmänbildning och innehåller disciplinära begrepp som parlament och budgetpropositionen. Lisbeth följer upp
och kommenterar få nyheter i tipset som kategoriserades som kontroversiella. Den lärarledda bevakningen tycks alltså vara en kontext eller arena som Lisbeth i blygsam omfattning använder för att uppmärksamma eleverna på kontroversiella nyheter.489

489

Detta sker enbart i ett fall och rör nyheten om de kontroversiella SMS-lånen.
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8.3.2. Nyhetsintegrering
16 lektioner på fyra kunskapsområden har observerats hos Lisbeth:
internationell politik (6), EU (5), statsskick (3) samt massmedier (2).
45 nyheter och undervisningssituationer har analyserats. De flesta
kom från undervisningen på kunskapsområdena EU samt internationell politik.490 Huvuddelen av nyhetsintegreringen skedde som
självständigt arbete.
Fem lektioner inom kunskapsområde EU
En lektion med klass X Höstterminen 2009
Lisbeth inledde med nyhetsbevakning innan hon introducerade en
uppgift om EU. Till eleverna beskrev hon att de hade i uppgift att
”…göra en fördjupning om EU och i något ämne som intresserar er.
Något inom EU som fångat ert intresse och som ni ska ta reda på
fakta om.” Uppgiften skulle redovisas i form av ett skriftligt arbete
som skulle följa en struktur med syfte, frågor och metod. I de förslag
på ämnen som Lisbeth lämnade kopplade hon till en nyhet gällande
FRA-lagen. Eleverna förflyttade sig därefter till datasalen där man
valde ämne och började söka information. Lisbeth fungerade som
handledare.
Fyra lektioner med klass Y Höstterminen 2009
Lektionen inleddes i datasalen. Eleverna arbetade på egen hand med
samma EU-uppgift som klassen ovan. Klassen hade informerats om
uppgiften redan innan observationen påbörjades. De flesta elever
sökte information och Lisbeth fungerade som handledare. I ett av sina
handledande samtal kopplade Lisbeth till nyheten om att en somalisk
bank terroriststämplats. Under övriga tre lektioner fortsatte
undervisningen på ett liknande sätt: Man samlades i datasalen, eleverna fortsatte söka information och arbeta med uppgiften och Lisbeth handledde. Skillnaden var att dessa lektioner dessutom inleddes

38 nyheter av 45 kommer från dessa två kunskapsområden. En mindre andel nyheter kommer
från Massmedier och Statsskick med inriktning mot kommunen. Denna lägre andel kan delvis förklaras med att färre lektioner observerades på dessa områden. En annan gäller innehållet och organiseringen av undervisningen. På Massmedier arbetade eleverna självständigt under en lektion med en
gruppuppgift om reklam. Vid ett annat tillfälle höll Lisbeth en genomgång om kommunikationsmodellen och eleverna arbetade sedan med instuderingsfrågor. På Statsskick arbetade eleverna i par
med att förbereda sig för studiebesök på olika ställen i kommunens verksamheter.
490
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med nyhetsbevakning. Under sina samtal med enskilda elever eller
mindre grupper av elever under lektionerna uppmärksammade hon i
tur och ordning nyheten om att Irland lovats av EU att inte bli påtvingade en ny abortlagstiftning i samband med undertecknandet av
Lissabonfördraget, att Berlusconi försökt få kontroll på medierna i
Italien och att en ny EU-kommissionär från Sverige skulle utses.
Sex lektioner inom kunskapsområdet internationell politik
Fyra lektioner i klass Y Vårterminen 2010
Lisbeth inledde första lektionen med nyhetsbevakning. Därefter
gjordes en gemensam muntlig utvärdering av det FN-rollspel eleverna
nyligen deltagit i, vilket fick henne att i en situation koppla till nyheten om att Obama bjudit in till möte om kärnvapensäkerhet. Under
den andra lektionen introducerade Lisbeth en uppgift om internationella problem, ett papper med uppgiften på delades ut. Enligt instruktionerna på pappret skulle eleverna ”[…]identifiera problem(en),
ange orsaker och ge förslag på lösningar. Undersök, beroende på problem följande faktorer: Klimat, Demografi, Statsskick, Politiska situationen nationellt internationellt, Ekonomiska förutsättningar inkl
Resurser. Den ekonomiska politiken. Den globala ekonomin och dess
betydelse etc.” Därefter fanns en lista med förslag på internationella
problem till exempel ”USA:s ev angrepp på Iran”, ”Maktbalansen i
världen politiska och den Ekonomiska”, ”Fattigdomen i världen”,
”Flyktingar i världen”, ”EU:s problem” och ”Har kalla kriget slutat?”.
Uppgiften var individuell och skulle redovisas skriftligt. Eleverna förflyttade sig till datasalen där man valde problem och sökte information via Internet. Lisbeth fungerade som handledare. I ett av elevsamtalen redogjorde hon för nyheten om hur utländska kvinnor ”importeras” för att blir fruar åt svenska män. Den tredje lektionen inleddes
med nyhetsbevakning innan man förflyttade sig till datasalen. Där
fortsatte arbetet från föregående lektion. Lisbeth avslutade med en
muntlig och individuell utvärdering av det FN-rollspel man nyligen
haft. Lektion fyra var förlagd till datasalen. Eleverna fortsatte arbetet med det internationella problemet och Lisbeth fungerade som vanligt som handledare. I ett av elevsamtalen gjorde Lisbeth eleverna
uppmärksamma på nyheten om att vulkanaska från Island stoppat
flygtrafiken i Europa.
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Två lektioner i klass X Vårterminen 2010
Nyhetsbevakning inledde lektionen innan Lisbeth uppmanade eleverna att göra klart en uppgift om FN som tidigare introducerats. Hon
informerade om en ny uppgift som eleverna skulle arbeta med när
den första uppgiften var klar. Den nya uppgiften var att läsa ett informationshäfte om FN och FN:s arbete samt besvara frågor som
fanns i slutet av häftet. Eleverna började arbeta och Lisbeth gick runt
som handledare. Under den andra lektionen repeterade Lisbeth
uppgiften från föregående lektion och introducerade en ny uppgift om
FN. Enligt Lisbeths instruktioner gick uppgiften ut på att välja en situation eller ett ingripande som FN medverkat i för att sedan analysera och dra slutsatser om FN:s agerande. Eleverna förflyttade sig till
skolbiblioteket och Lisbeth handledde, vilket inbjöd henne till att i ett
av elevsamtalen koppla till nyheten om att kärnvapeninspektörer haft
svårt att få tillgång till Irans kärnanläggningar.
Nyheternas funktion i integrerad nyhetsanvändning
Lisbeth introducerade i mer än en tredjedel av fallen sina lektioner
med uttryck som hade bäring på interna mål. I samma omfattning
använde hon uttryck som rörde organisatoriska saker. Uttryck med
bäring på externa mål förekom inte alls. Övriga introduktioner var
inte möjliga att kategorisera. Gemensamt för dessa lektioner var att
de startade med att Lisbeth låste upp dörren till datasalen och eleverna fortsatte med redan påbörjade uppgifter. Vad gäller nyhetsanvändningen så använde Lisbeth nyheter framför allt för att uttrycka
faktamål och olika analytiska färdighetsmål. Detta skedde i ungefär
lika stor omfattning. Den enskilda färdighet som kom mest till uttryck
var belägg och det är en färdighet som i den bestämda kontexten baserades på att Lisbeth utnyttjade eller förhöll sig till nyhetsinformation. Ett exempel på den här typen av nyhetsanvändning är då hon
handleder eleverna i arbetet med EU-uppgiften i skolans datasal. I
undervisningskontexten nedan söker några elever information medan
andra börjat sammanställa texten. Lisbeth stannar till vid en elev som
bett om hjälp och de kommer att samtala om den kontroversiella nyheten att Tjeckiens president Vaclav Klaus av olika anledningar vägrade skriva under Lissabonfördraget:
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Elev 1:
Lisbeth:
Elev 1:
Lisbeth:
Elev 1:
Lisbeth:
Elev 1:
Lisbeth:

Elev 1:
Lisbeth:

Elev 2:

(Ohörbart)
Den är snart färdig. Det är bara Tjeckiens president som ska skriva
under nu
Är det?
Ja, det stod igår i Svenska Dagbladet
Har han kommit fram till någonting?
Nej, dom väntar...
Borde dom inte avsätta honom om han inte skriver på?
Ja, men han har dom här möjligheterna i sin befogenhet. Dom tycker naturligtvis att jätte...men parlamentet byts ju inte ut samtidigt
som han. Och han har rätt i sak: Att det ska prövas i domstolen så
det inte strider emot författningen och det är ju det han väntar på
Ja
Sen är det en förhandlingsprocess, han är ju klart motståndare till
EU. Men...nu går det ju inte att förhala så mycket för annars så ville
ju...flera av dom här invänta valet i England. För om det blir dom
konservativa som kommer till makten, vilket då innebär (ohörbart).
Men nu är det ju…
Hur ställer du upp det här skrivandet? För att det ska vara så
här…måste man ha precis som ett projektarbete så där?

I utdraget använder Lisbeth begreppet EU, vilket är en innehållsbestämning i form av ett kunskapsområdesbegrepp. På ett karakteristiskt sätt ger hon nyhetsinformation kring omständigheterna till händelsen. Informationen blandas med disciplinära begrepp som hör till
statsvetenskap som till exempel president, parlamentet, författningen, valet och makten. Förutom detta ger hon även uttryck för belägg.
Det uttrycks i samband med att eleven är frågande till presidentens
beteende och undrar om han inte borde avsättas. Lisbeth replikerar
och nyanserar elevens slutsats genom att upplysa om att presidenten
har befogenheten att handla som han gör och att det dessutom är författningsmässigt korrekt att inte skriva under fördraget innan det har
prövats. I den bestämda kontexten ger Lisbeths faktaupplysning eleven möjlighet att bilda sig en mer nyanserad och problematiserad
uppfattning om presidentens agerande, vilket står i kontrast till elevens mer känslostyrda och impulsivt grundade åsikt att presidenten
summariskt borde avsättas. Kontextuellt fyller faktaupplysningen
alltså en beläggande funktion, vilket för Lisbeth är ett karakteristiskt
sätt att använda faktaupplysningar på.
I sin nyhetsanvändning är det även vanligt att Lisbeth uttrycker färdigheten kausalitet. Det sker i störst omfattning på kunskapsområdet
internationell politik. Ett exempel gäller då eleverna arbetar individuellt med en uppgift som går ut på att identifiera ett internationellt
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problem, undersöka problemet ur olika perspektiv och därefter föreslå lösningar. Undervisningen är förlagd till datasalen och Lisbeth har
precis börjat gå runt som handledare då en elev påkallar hennes
uppmärksamhet:
Elev:
Lisbeth:
Elev:
Lisbeth:
Elev:
Lisbeth:
Elev:
Lisbeth:

Elev:
Lisbeth:

Elev 2:
Lisbeth:

Jag kan inte välja vad jag ska skriva om
Nu!?
Nej. Jag sa sist att jag sitter och försöker se vart allt hamnar…
Jaha
Men vad ska jag ta?
Man kan ju tänka sig att se sårbarheten i samhället med tanke på
hur det ser ut idag med det här…
Sårbarheten!?
Jaa, hur samhället är sårbart. Om du tänker dig nu med det
här...vulkanen på Island: Flyg inställda, frakter kommer inte fram.
Det börjar bli bekymmersamt…för vissa företag. Flygbranschen börjar svikta, hota med konkurs och så vidare. Man kan titta på såna
(ohörbart)
Känns så svårt allting…vart ska man hitta information om det här?
Gå in på nätet. Det är väldigt mycket just nu. Tidningar. Gå upp på
biblioteket och be att Lars sparar DN så sparar Pernilla Svenska
Dagbladet också dagen efter. Där hittar du mycket. Det finns på nätet…
(Lisbeth avbryts av en annan elev)
Jo, jag undrar…om jag ska ha kvinnoförtryck i världen och
vilka…alltså det är inte sådära…
Vilka faktorer…?

Innan elev 2 avbröt Lisbeth hade hon använt nyheten om vulkanutbrottet på Island för att illustrera vilken typ av ämnen som kunde vara
aktuella att välja. Hon använde även nyheten för att visa vad hon förväntade sig av eleven på uppgiften; kausala analyser baserade på fakta
som exempelvis vilka följdeffekter vulkanutbrottet på Island skulle
kunna få.
När det kommer till kontroversiella nyheter så kan konstateras att
dessa är ungefär lika många som icke kontroversiella nyheter.491

23 nyheter av 45 nyheter var kontroversiella. De kontroversiella nyheterna var följande (följer
observationsordningen): FRA-lagen, Nedladdning, Åldersgräns på dataspel, Ombyggnation av den
egna skolan, Terroristbekämpning inom EU, Ratificerandet av Lissabonfördraget (förekommer 5
gånger), Italiens flyktingpolitik, Europeisk flyktingpolitik, IPRED och FRA-lagen, Sverigedemokraternas framgång i opinionsmätningarna, Berlusconis makt över italienska medier, Allmänhetens syn
på funktionsnedsatta, Greklands och Italiens flyktingpolitik, Hustruimport från Thailand, Förbud
mot slöja i Sverige, Cypernfrågan, Kärnvapeninspektion av Iran, Flygbolagens ersättningar efter att
vulkanaska stoppat flygningar samt Bankkassörers ansvar att stoppa ekonomiska brottslingar.
491

277

Undervisningsinnehållet generellt kan alltså beskrivas som halvt om
halvt kontroversiellt. Kontroversiella nyheter förekommer i de flesta
fall på kunskapsområdet EU och är mestadels internationella europeiska nyheter. Då kontroversiella nyheter förekommer så signalerar
Lisbeth i de flesta fall inte att de diskuterats offentligt, vilket innebär
att eleverna vanligtvis inte uppmärksammas på att de är kontroversiella. Då kontroversiella nyheter figurerar orienterar sig Lisbeth huvudsakligen mot en nyhetsförmedlande position. Det innebär att hon
inte uppmärksammar den kontroversiella och moraliska aspekten i
nyheterna utan använder dem för att uttrycka interna mål som fakta
och färdigheter. Ett exempel är under en lektion på kunskapsområdet
EU. Eleverna arbetar i datasalen med den uppgift som refererats tidigare och Lisbeth går runt som handledare. En elev påkallar Lisbeths
uppmärksamhet:
Elev:
Lisbeth:

Elev:
Lisbeth:
Elev:
Lisbeth:
Elev:
Lisbeth:
Elev:
Lisbeth:

Elev:
Lisbeth:

Elev:
Lisbeth:

Vad är dom ”grupplösa” för någonting? Är det om…
Ja, det är såna som inte riktigt hör hemma i någon av dom här traditionella grupperingarna. Det kan ju vara så här nya egentligen Piratpartiet. Var hörde dom hemma egentligen? Det kan vara såna
här…som hoppar upp. Enfrågepartier som poppar upp och försvinner nästa omgång
Okej
Men kolla på vad du har, här är ganska många
Ja. Tjugosju av (ohörbart)
För det måste jag ju säga att det låter ju väldigt mycket. Kan du få
fram vilka dom är? Det kan ju bli intressant och se (ohörbart)
Men hur blir dom antagna i Europaparlamentet?
Ja, men det blir dom inte. Dom blir ju valda
Ja, just det
Se om du får fram några […] Men det är…dom väljer bort vissa grejer och vill stå fristående och inte börja…för att det är ju mycket
kompromissande inom (ohörbart) att ge och ta av varandra. Dom
här kanske (ohörbart). Alltså jag tror att på sikt kommer det att
bli…det är klart det dyker ju upp protester och så vidare
Ja, och så ändrar dom det här med antal mandatplatser och sådär
då
Ja, men det poppar ju upp. Det kan man ju se…Ny Demokrati i Sveriges riksdag men dom försvann ju. Sverigedemokraterna som vi
har sett i opinionsmätningarna. Dom kanske kommer med i riksdagen. Och Sverigedemokraterna som är starka på vissa håll i landet
inför nästa års…
Men tror du några kommer åka ut som det är nu?
Det ser kritiskt ut för Kristdemokraterna just nu men jag tror man
gör en riktig kraftansträngning inför valet. För att då blir det ju kris
för Alliansen […]
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I utdraget refererar Lisbeth till den kontroversiella nyheten om att
Sverigedemokraterna gått starkt framåt i opinionsmätningarna. Att
kunskapsområdet är EU signaleras av innehållsbegreppen grupplösa
och Europaparlamentet. Syftet hos Lisbeth förefaller inte vara att
förhålla sig till det kontroversiella eller lägga moraliska aspekter på
det inträffade. Det tycks snarare vara att genom anknytningen till nyheten illustrera och upplysa om innebörden i begreppet grupplösa
och de typer av partier som samlas under den beteckningen i EUparlamentet.

8.3.3. Summerande analys
Det mest slående gällande relationen mellan de två varianter av
undervisningsämne, som kommer till uttryck i nyhetsbevakning respektive nyhetsintegrering, är olikheterna. Undervisningsämnet i bevakningen har en allmänbildande karaktär med profil mot politisk
allmänbildning medan undervisningsämnet i integreringen istället
har en fakta- och färdighetskaraktär. Nyhetsbevakningen är därför en
viktigare arena för uttryckandet av allmänbildande mål än vad den
ordinarie undervisningen är. En annan skillnad är att kontroversiella
nyheter förekommer i betydligt mindre utsträckning i bevakningen än
i integreringen. Det gör att det undervisningsämne som uttrycks i integreringen har en tydligare kontroversiell karaktär än det undervisningsämne som uttrycks i bevakningen. Den likhet som är mest påtaglig mellan de två varianterna av undervisningsämnen rör den geopolitiska orienteringen i nyhetsurvalet mot en internationell europeisk och nationell samhällsnivå.
Det finns likheter mellan det undervisningsämne som uttrycks i bevakningen och de mål med bevakningen som Lisbeth uttryckte i intervjun och alltså i sin ämnesförståelse. En likhet gäller allmänbildning.
Variationen av nyheter i bevakningen har en allmänbildande potential, även om hon också uttrycker en mer politisk profil på allmänbildningen. Slår man sedan ihop nyhetsbevakning med nyhetsintegrering,
och betraktar det sammanslagna undervisningsämne som då uppstår,
så kan konstateras att det finns överensstämmelser mellan detta och
Lisbeths samhällsförändrande ämnesförståelse och aspekter av denna
ämnesförståelse. I undervisningen använder hon nyheter för att ut279

trycka politisk allmänbildning men också analytiska färdigheter, som
också utgör aspekter i den samhällsförändrande ämnesförståelsen.
Andra likheter gäller undervisningsinnehållet. Innehållet i undervisningen är främst centrerat runt kunskapsområdena internationell politik och EU, vilka också utgör centralt innehåll i ämnesförståelsen.
Likheter finns även gällande den internationella och i synnerhet
europeiska geopolitiska orienteringen, även om ämnesförståelsen har
ett något tydligare nationellt inslag.492 Vad gäller geopolitisk inriktning på separata kunskapsområden kan konstateras att den globala
nyhetsdominansen är störst på kunskapsområdet internationell politik. Internationella nyheter dominerar även på kunskapsområdet EU,
även om andelen nationella nyheter är större här än på internationell
politik. Det vittnar om att Lisbeth i större utsträckning använder geopolitisk kontrastering mellan en nationell och internationell samhällsnivå på kunskapsområdet EU än på internationell politik.
Det finns även olikheter mellan det sammanslagna undervisningsämnet och Lisbeths ämnesförståelse. Lisbeth introducerar ingen lektion
med uttryck som har bäring på externa mål. Förutom introducerande
uttryck som rör organisatoriska saker så är det uttryck med bäring på
interna mål. Betoningen av interna mål i undervisningen (enbart isolerad till lektionsintroduktioner) står i kontrast till ämnesförståelsens
externa samhällsförändrande profil. Denna betoning av interna mål
och svagare uttryck för externa mål ser sedan likadan ut inne i lektionerna då Lisbeth integrerar nyheter. Det innebär att hon sällan till
eleverna kommunicerar externa mål som att ingjuta politiskt självförtroende och en vilja till samhällsförändring. I klassrummet är det
främst interna delmål som fakta och färdigheter till det övergripande
samhällsförändrande målet som uttrycks, och i mindre utsträckning
det övergripande målet i sig. Avsaknaden av externa mål i undervisningen är extra tydlig i Lisbeths kommunikativa orientering i samband med kontroversiella nyheter. I händelse av kontroversiella nyheter är hon oftast mer orienterad mot en nyhetsförmedlande posit-

Den globala nyhetsdominansen kan delvis ses som ett resultat av att det mest förekommande
innehållet i undervisningen bestod av kunskapsområdena EU och internationell politik. Observera
också att den geopolitiska orienteringen i bevakningen påverkas av det nyhetsurval upphovsmännen
till nyhetstipset gjort.
492
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ion än det finns skäl att förvänta med tanke på orienteringen mot en
samtalsledande position i ämnesförståelsen.
Relationen mellan undervisningsämnet och ämnesförståelsen hos
Lisbeth sammanfattas i figur 20.
Aspekter av nyhetsbevakning, nyhetsintegrering & ämnesförståelse

MÅL:
Dominerande kunskapsmål som uttrycks

Variant av undervisningsämne: Nyhetsbevakning

Variant av undervisningsämne: Nyhetsintegrering

Ämnesförståelse:
Samhällsförändrande
med starka inslag av
samhällsanalys och
svagare inslag av
samhällsorientering
samt samhällsanpassande aspekter

Politisk allmänbildning

Samhällsorienterande
Samhällsanalytiska

Samhällsförändrande
(politiskt engagemang)
Starka inslag av samhällsanalytiska
Svaga inslag av samhällsorienterande
Svagare inslag av samhällsanpassande aspekter

METOD:
Kommunikativ orientering

Få nyheter med kontroversiellt innehåll

Prioriterade undervisningsmetoder
INNEHÅLL:
Prioriterade kunskapsområden

Lärarledd bevakning

Geopolitisk orientering

Internationell (Europeisk)
Nationell

’
Nyhetsförmedlande

Samtalsledande deltagande med inslag av
normförmedlande

Självständigt arbete

Analytiska uppgifter
Lärarledda genomgångar

Internationell politik
EU
Statsskick
Massmedier

Statsskick
Nationalekonomi
Internationell politik
EU

Internationell (Europeisk)
Nationell

Nationell
Internationell

Figur 20: Relationen mellan varianter av undervisningsämnet (baserat på nyhetsbevakning respektive nyhetsintegrering) och ämnesförståelsen hos Lisbeth.

8.4. Tomas nyhetsanvändning
Tomas använde sig av både nyhetsbevakning och nyhetsintegrering.
Han använde sig dessutom av två former av nyhetsbevakning: Planerad elevledd och planerad lärarledd. De två formerna redovisas separat.

281

8.4.1. Nyhetsbevakning: Planerad elevledd respektive planerad
lärarledd
Planerad elevledd
Elva nyheter och undervisningssituationer i samband med två nyhetsbevakningar i en klass har analyserats. Som nämnts tidigare styrdes den planerade elevledda bevakningen av en geopolitisk regel: En
elev ansvarade för en lokal/regional nyhet, en elev för en nationell och
en elev för en internationell nyhet. Uppgiften var att muntligt redogöra för nyheterna inför klassen. Den första bevakningen var förlagd
till inledningen av lektionen medan den andra avslutade lektionen.
Tiden som ägnades åt bevakningen bedöms ha varit cirka tjugo minuter vid varje tillfälle. Tomas introducerande och avslutande uttryck
vittnar om att aktiviteten var isolerad från innehållet i den ordinarie
undervisningen. Ett exempel på uttryck var ”Idag så börjar vi ju med
nyhetsrapportering […] Och sedan så kommer ni att få era förstasidor
för dom som är klara. Jag ska gå igenom den analysen lite innan bara
men vi börjar med nyheter. Okej?” Bevakningen avslutades sedan
med att Tomas gjorde eleverna uppmärksamma på att ”nu lämnar vi
det här, så när ni är klara med eran förstasida då säger ni till.” Tomas
kortfattade introducerande och avslutande utsagor vittnar om att bevakningen inte bara var isolerad utan också rutinartad. I analysen var
det svårt att med dessa utsagor som grund bilda sig en uppfattning
om målet med bevakningen. Huvuddelen av analysen baserade sig
därför på utsagor han gjorde i samtal med eleverna då bevakningen
startat. Tomas kopplade inte systematiskt samman nyhetsinnehållet
med innehållet i den ordinarie undervisningen, men trots detta hade
de flesta nyheter ett innehåll som kunde kategoriseras i enlighet med
kunskapsområdena internationell politik samt lag och rätt.
Nyheternas funktion i elevledd nyhetsbevakning
Tomas använde vid ett flertal tillfällen nyheter i bevakningen för att
uttrycka normer och i synnerhet solidaritet med svaga och utsatta,
vilket var extra tydligt när nyheterna var kontroversiella. Flera nyheter var just kontroversiella i den elevledda bevakningen.493 Jag åter-

Sex av totalt elva nyheter var kontroversiella. De kontroversiella nyheterna var följande: Två nyheter var lokala (det finns möjlighet att via nyheterna spåra orten vilket avhåller mig från att skriva
493
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kommer längre fram i texten med Tomas förhållningssätt till specifikt
kontroversiella nyheter. Tomas gav uttryck för flera kunskapsmål
samtidigt då han använde nyheterna. Förutom de moraliska som
nämndes så uttrycktes även nyhetsinformation, fakta och färdigheter.
Fakta respektive färdigheter kom till uttryck i ungefär lika stor omfattning. Det var emellertid få analytiska färdighetsmål som totalt sett
uttrycktes i riktigt riklig mängd. Den färdighet som uttrycktes mest
var belägg som kontextuellt sett låg nära faktaupplysningar och nyhetsinformation i Tomas undervisning. Ett exempel där Tomas uttrycker den här karakteristiska blandningen av kunskapsmål är då en
elev refererar till den kontroversiella nyheten om att en person vid
namn Jihad Jane gripits i USA. Jihad Jane misstänktes för att ha planerat att mörda konstnären Lars Vilks:
Elev 1:
Tomas:
Elev 1:
Tomas:
Elev 1:

Tomas:
Elev 1:
Tomas:
Elev 2:
Tomas:
Elev 2:

[…] Och sen så det här om Jihad Jane
Jaa...
Det är (ohörbart). Vart kom hon ifrån?
Amerika
Amerika ja, och hade klätt ut sig till muslim och bytte namn till Jihad Jane och hon hade väl kontakt med något islamskt...för hon
ville väl...var hon islamsk? Eller var hon med...för det stod ju
att...(ohörbart) men hon ville i alla fall...
Ja, vad heter det om man byter religion? Från början var ju hon
kristen och nu...uppvuxen under ganska fattiga förhållanden i USA.
Men...byter man religion till islam eller något annat...?
Konverterar
Ja, konverterar men att vi vet väl inte om hon har konverterat riktigt?
Nej, hon var kanske på väg eller nåt
Ja
Ja

Tomas ställer en faktafråga för att sedan med hjälp av nyhetsinformation upplysa eleverna om Jihad Janes bakgrund. Faktafrågan om innebörden i begreppet konvertera ställs inte av en slump. Tomas använder dels faktaupplysningen om begreppet konvertera och dels nyhetsinformationen om Jihad Janes kristna bakgrund som verktyg för
att problematisera hennes religiösa tillhörighet och implicit för att
visa att slutsatser bör dras med försiktighet. En källkritisk medveten-

ut dem), EU misslyckas med att anta en lag mot tortyr, Människor i Pakistan dödas i en attack av ett
förarlöst plan, En person vid namn Jihad Jane gripits i USA misstänkt för mordplaner mot Lars Vilks
samt att Lars Vilks tecknat Muhammed som en rondellhund.
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het i den bestämda frågan kan förebygga att överhuvudtaget muslimer och muslimer i en generell mening misstänkliggörs som ett potentiellt dödligt hot mot Lars Vilks. Genom sitt kritiska förhållningssätt ger Tomas eleverna möjlighet att få en mer nyanserad och problematiserad och mindre fördomsfull bild av hur den religiöst betingade hotbilden mot Vilks ser ut.
Undervisningssituationen övergår sedan i en ny situation med en ny
men besläktad kontroversiell nyhet om Lars Vilks avbildning av Muhammed. Tomas fortsätter uttrycka samma blandning av nyhetsinformation, faktauppgifter och färdigheten belägg, men börjar nu
också orientera sig mot en normförmedlande position i samband med
den kontroversiella Vilks-affären.
Elev 1:
Tomas:
Elev 1:
Elev 2:
Tomas:
Elev 1:
Tomas:
Elev 2:
Elev 1:
Tomas:
Elev 3:
Tomas:
Elev 3:
Tomas:

Elev 4:
Tomas:

Elev 2:
Elev 1:
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Och sen så (ohörbart). Vad hette den där konstnären som skulle…
Vilks. Vad hade han gjort då?
Det läste jag inte
Men du sa att hon var misstänkt för mord…?
Jo…
Men hon dödade honom aldrig…hon hade planerat att göra det.
Hon tänkte döda honom först själv men sen så anlitade hon torpeder istället
Ja
(ohörbart)
(ohörbart)
Nej, men det här…Lars Vilks nu har ju Anders494 fixat en bild där på
den här Lars Vilks. Han har alltså gjort…jag brukar ju visa bilder
alltså på karikatyrer på Muhammed
Mm…
Vem är Muhammed?
Islams grundare
Ja, han är ju profeten inom islam eller grundare av islam. Levde på
slutet av femhundratalet sexhundratalet. Och han, inom islam får
man ju inte avbilda någon, och Lars Vilks då han har alltså avbildat
Muhammed som en rondellhund bland annat
Va!?
Ja, alltså som står i en rondell och ser…och en annan bild är att
Muhammed har en turban med en bomb i ja…och det här gör han
då för att han menar att i Sverige har vi ju yttrandefrihet och det har
vi ju i hela Europa yttrandefrihet. Då menar han att man ska ju
kunna få skriva precis vad man vill och göra vilka teckningar man
vill…menar han då. Och: Tycker ni det?
Ja
Nej

Fingerat namn på en lärarkandidat som eleverna hade haft.
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Elev 5:
Tomas:
Elev 5:
Tomas:
Elev 5:
Tomas:
Elev 5:
Tomas:

Elev 5:
Tomas:
Elev 1:
Tomas:
Elev 2:
Tomas:
Elev 1:
Tomas:

Elev 2:
Tomas:

Fast eh…
Ja, nu…Anna
(ohörbart) muslimer ja…såna som tar illa upp och så
Jaa…
Så han borde ju ha varit mer försiktig
Mm…
Om han ändå visste att…något kan hända
Ja. Jag kan ju säga så här: Det är ju väldigt tacksamt att pröva tryckfriheten just mot muslimer. För det vet man då blir det reaktioner.
För att det är ju väldigt…det är ju att häda att avbilda Muhammed
och det är ju ett sätt för Lars Vilks också att bli känd…
Mm…
…tycker jag på ett sätt va. Och så håller jag med dig personligen
(ohörbart) bli känd
Nej
(ohörbart)
Nej (skratt). Nej, nej utan hon blev ju gripen och sen vet jag inte hur
mycket det ligger bakom det här att hon verkligen skulle mörda den
här Vilks
Hon åkte ju tillbaka (ohörbart)
Ja, och hur mycket kvällstidningarna har blåst upp det här […] Och
sen kan man ju tänka sig om man skulle göra samma bilder på judar
exempelvis…kristna kan man ju häda. Men skulle man göra samma
bilder på…hur kan man avbilda judar? Vad hade Hitler för propaganda när han skyllde allt på judarna under depressionen och allting? Det var det som hände i Tyskland. Hur är nidbilden av en
jude? Är det någon som har sett en sån bild någon gång?
Vad sa du?
Nid…hur kan man göra en väldigt grotesk bild av en…stor näsa exempelvis, en sedelbunt i handen. Att man avbildar helt fel. Det är ju
inget som är kännetecknande för den judiska befolkningen, att man
har stor näsa på något sätt va. Men det är en bild som lever kvar.
Men skulle man göra en sån bild så skulle det bli ett jäkla liv. Då
skulle man kallas för rasist. Man skulle kallas för…ja antijudisk och
så vidare. Så att det är lite tacksamt det här att ge sig på muslimer
tycker jag. Att det blir fel. Men det är min personliga åsikt i alla fall.
Okej! Bra val av nyheter!

Tomas tar inledningsvis ställning mot Lars Vilks gärning på ett indirekt sätt genom att använda värdeladdade ord; Vilks syfte med konstverket var att bli känd genom att häda muslimer. Trots det orienterar
han sig mot en samtalsledande position med frågan Tycker ni det?
innan han orienterar sig bort från denna och mot ett mer explicit
ställningstagande där han tydligt uttrycker att han håller med elev
fem (så håller jag med dig personligen) som menade att Vilks borde
varit mer försiktig. Från den punkten följer ett mer explicit argumenterande från Tomas sida där han på ett tydligare och mer övertygande
sätt tar ställning mot Vilks gärning. Det är en gärning vars allvar han
dessutom illustrerar och fördjupar med hjälp av historiska analogier,
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något som i det här argumentationsskedet får Vilks gärning att framstå som direkt olämplig. Tomas slutsats att det är lite tacksamt att ge
sig på muslimer kan uppfattas som en signal till eleverna att solidarisera sig med muslimer som upplever sig som utsatta och kränkta.
Därefter avslutar han med att på ett tydligt sätt uttrycka en egen åsikt
genom det avrundande uttrycket det är min personliga åsikt i alla
fall. Även om Tomas i just det här fallet gör eleverna uppmärksamma
på att Vilks gärning hade diskuterats offentligt (då blir det reaktioner) så hör det till vanligheterna att han inte signalerar kontroversiella
nyheter på det här sättet, vilket innebär att eleverna oftast inte uppmärksammas på den kontroversiella aspekten i nyheter. Omfattningen av lokala, nationella respektive globala kontroversiella nyheter är
likartat.
Även i det här utdraget är blandningen av olika kunskapsmål från
Tomas sida typisk. Nyhetsinformation kommer till användning då
han beskriver omständigheterna kring Vilks-affären. Informationen
blandas med disciplinära faktakunskaper då han upplyser om avbildningsförbudet inom islam och principerna för yttrandefrihet. För att
tydliggöra den moraliska poängen används styrande faktafrågor. Det
förekommer också olika färdigheter där belägg är mest framträdande.
Tomas uttrycker ett källkritiskt förhållningssätt då han betonar att det
saknas vissa uppgifter i medierna om Jihad Jane och mordplanerna. I
undervisningssituationen uttrycks även perspektivtagande då han
med hjälp av exempelvis de historiska analogierna försöker få eleverna att betrakta Vilks gärning utifrån muslimers perspektiv. Totalt sett
alltså en typisk blandning av kunskapsmål även om just den här situationen är något mer rik på färdigheter än normalfallet.
Planerad lärarledd
Fem nyheter och undervisningssituationer i samband med en nyhetsbevakning i en klass har analyserats. Nyhetsbevakningen var placerad
i inledningen på lektionen. Klassen satt samlad framför Tomas som
stod vid katedern längst fram. Han startade med att säga: ”Vi ska ta
och kika på…ibland tittar vi på såna här bilder som jag klipper ut.”
Därefter lade han en bild på OH-apparaten och uppmanade eleverna
att gissa vad bilden syftade på. Eleverna räckte upp handen och gissade. Bevakningen fortsatte sedan med fler nyhetsbilder som introdu286

cerades på liknande sätt. Hans introducerande men också avslutande
uttryck (Okej! Då kör vi!) signalerade att aktiviteten var isolerad från
innehållet i den ordinarie undervisningen. Till skillnad från den planerade elevledda bevakningen fanns det emellertid fler exempel på
hur Tomas kopplade nyhetsinnehållet till innehållet i den ordinarie
undervisningen. Till skillnad från den elevledda bevakningen kunde
innehållet i samtliga nyheter i den lärarledda dessutom kategoriseras
i enlighet med traditionella kunskapsområden där två kategoriserades
som internationell politik och två som statsskick. Tomas kortfattade
introducerande och avslutande utsagor vittnade om att bevakningen
var rutiniserad. Det var svårt att utifrån dessa utsagor bilda sig en
uppfattning om målet med bevakningen. Huvuddelen av analysen har
därför baserat sig på utsagor han gjorde i samtal med eleverna då bevakningen startat.
Nyheternas funktion i lärarledd nyhetsbevakning
Tomas använde vid ett flertal tillfällen nyheter i bevakningen för att
uttrycka analytiska färdighetsmål. De mest framträdande färdigheterna var kausalitet respektive slutledning. I det här fallet innebar det
att Tomas med hjälp av nyheter uttryckte politiska och ekonomiska
samband och drog slutsatser av sambanden. I några undervisningssituationer, som innehöll kontroversiella nyheter, så kombinerade han
detta med att förmedla normer och uttrycka solidaritet med svaga och
utsatta. Nyhetsinnehållet under den lärarledda bevakningen karakteriserades i sin helhet som kontroversiellt, vilket grundades på att
samtliga nyheter var kontroversiella.495 Då kontroversiella nyheter
förekom så hänvisade Tomas i flertalet fall till att de debatterats offentligt, vilket innebar att eleverna vanligtvis uppmärksammades på
att nyheterna var kontroversiella.
Ett exempel på denna typ av nyhetsanvändning är då Tomas inleder
bevakningen några veckor före jul med att lägga en bild föreställande
en tecknad gris på OH-apparaten. Han frågar sedan: ”Varför visar jag
den bilden för?” Utifrån bilden ställer han frågor till eleverna i syfte

De fem kontroversiella nyheterna var Misstänkt vanvård i Sverige av grisar, Det stundande klimatmötet i Köpenhamn, Afrikanska länders krav på klimatkompensation och Sambandet mellan
kolutvinning och koldioxidutsläpp.
495
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att få dem att identifiera den nyhet bilden syftade på. Till slut refererar en elev till hur en djurrättsgrupp i Sverige avslöjat misstänkt vanvård av grisar:
Elev 1:
Elev 2:
Tomas:
Elev 3:
Elev 4:
Tomas:
Elev 4:
Elev 5:
Tomas:
Elev 5:
Elev 6:
Elev 5:
Tomas:
Elev 5:
Elev 7:
Tomas:
Elev 5:
Tomas:
Elev 5:
Tomas:
Elev 8:
Tomas:
Elev 8:
Tomas:
Elev 8:
Tomas:
Elev 8:
Elev 4:
Tomas:
Elev 4:
Elev 5:
Elev 7:
Tomas:
Elev 4:
Elev 5:
Tomas:
Elev 5:
Elev 7:
Tomas:
Elev 8:

Vad är det där? En björn?
Nej, en gris
Yes! Varför visar jag den bilden för?
För att det är grisinfluensa…
Nej
Svininfluensa skulle kunna vara en grej
Nej, det kanske är det där när dom…
Djurrättsaktivisterna! Eller dom där…
Ja
Dom har ju varit elaka mot…
Det handlar väl om (ohörbart) eller något sånt där då
Är det inte sånt dära att…
Vad då? Att…?
Att dom...som har sådär djurplågare…
Nej, jag vet vad det är! Det är…
Men vänta! Ta det lugnt nu! Nu är det Ellen först. Ja!
Det var något (ohörbart). Det var massa (ohörbart) och så dära inte
skött grisarna
Ja
Och…alltså dom har typ börjat äta på varandra grisarna och grejer
Ja…
Ja, men…
Ja, vad säger du Madeleine?
Dom har ju överdrivit alltihop
Allt är över…?
Det är liksom…det kan gå på två timmar så har dom ätit upp ena
benet på en gris. När vi hade grisar så var en dålig så var det…blev
han det på natten…
Jaa
…och sen på morgonen när vi kom och gav dom mat så hade dom
ätit upp två ben på den (ohörbart)
Men det är sant och så sen…skyller dom på bönderna och det kan ju
också hända på natten
Ja
Det vet ju inte dom om
Nej, men det var väl inte bara det där att dom åt på varandra heller…
Det var ju en gris som hade en böld stor som en fotboll, då när det
är natt..
Nej
Men ändå…
Det var ju inget sånt där på golvet…
Ingen halm…nej, inget strö
Nej, inget strö
Jag tror att det där som Madeleine säger kan säkert vara så men jag
tror att nu är det större saker…
Mm…
Jag tror dom överdriver bara
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Elev 7:
Tomas:
Elev 5:
Elev 7:
Tomas:
(…)
Tomas:

Elev 5:
Tomas:
Elev 5:
Tomas:
Elev 5:
Tomas:
Elev 5:
Tomas:
Elev 7:
Tomas:

Elev 8:
Elev 7:
Tomas:
Elev 1:
Tomas:
Elev 4:
Tomas:
Elev 9:
Tomas:
Elev 7:
Tomas:
Elev 8:
Tomas:

Men…och sen också så hade dom gått till den boxen och tagit kort
på alla dom…dom tog inte kort på alla andra. Han hade ju tagit bort
dom från dom friska
Men ändå så…var det ju en väldigt stor nyhet förra veckan och det
var ju fruktansvärda bilder som…man såg på TV:n
Ja, men vissa …alltså dom (ohörbart) slaktar (ohörbart)
Nej, dom fick stänga ner produktionen eller något
Ja. Men varför är det så att grisarna...för något kan vi ju konstatera:
Dom har det väldigt dåligt. Om man ser på ekonomisk tillväxt och
den här grisuppfödningen; på vilket sätt hör det ihop?
(Längre tystnad)
Det pratade vi om i tvåan med…när vi pratade om kycklingar och
kycklingproduktion…Varför har vi grisar eller så? För ändå så är det
ju…det är ju tufft att vara gris och den här bilden visar ju en lycklig
gris och...Varför är det så trångt i grisstallarna? Varför lägger dom
inte ut halm? Varför missköts dom för?
(ohörbart)
Har dom för lite pengar eller är det att dom vill…?
Det är väl kanske för att dom ska bara gå till mat och man behöver
inte ta hand om dom så jättemycket för dom ska ändå snart slaktas
Jaa
Så det vet jag när det är (ohörbart)
Ja
Och så har dom kanske så mycket att göra så dom inte hinner
Ja
Ja, men om man har det så (ohörbart) jobb och du liksom lever på
din grisfarm då har du faktiskt tid att ge dom halm och strö
Ja. Kan det vara så att man vill tjäna så mycket pengar som möjligt?
Och vill man tjäna så mycket pengar som möjligt då har man så
många grisar som möjligt och sen har man inte så mycket tid heller
att se till dom…så det handlar mycket om ekonomisk tillväxt och att
djur far illa på grund av att vi ska få billigare julskinkor och billigt
fläsk och billig bacon. Känner ni att ni har påverkats något med julskinkan och så utav det här?
Nej
Jag har gjort det
Du har gjort det. Ja, det är samma här
Vad då?
Att man är påverkad. Att man känner att jag skulle vilja köpa kravmärkt griskött. Vad är det för något? ”Krav”?
Det är kontrollerat och sen närproducerat va?
Ja, och sen också att…ekologiskt
(ohörbart)
Är det fjantigt det?
Alltså just nu i dom här tiderna när det är som det är så…är det nog
många som kanske tänker så
Mm…Sen var det väldigt smart av Djurrättsalliansen, heter dom,
som hade tagit alla dom här filmerna och kom ut med det precis
månaden före jul
Alltså dom får ju inte gå in i (ohörbart). Det är allmän lag
Men det är ju bra att folk får se hur det kan vara
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Inledningsvis orienterar sig Tomas mot en samtalsledande position
och låter eleverna förutsättningslöst undersöka och kommentera nyheten. Ungefär från mitten av undervisningssituationen börjar han
implicit och indirekt uttrycka egna åsikter genom värdeladdade ord.
Han refererar exempelvis till att det förekommit fruktansvärda bilder
på Tv-nyheterna. Strax därefter blir Tomas emellertid mer explicit,
konstaterande och orienterad mot en normförmedlande position genom uttrycken att grisar har det väldigt dåligt och att de missköts.
Från denna konstaterande punkt gör han eleverna uppmärksamma på
att den centrala frågan nu istället handlar om orsakerna till misskötseln och inte frågan om huruvida misskötsel förekommit. Tomas sista
konstaterande kommentar är karakteristisk för hans bestämda uppfattning i frågan; det är ju bra att folk får se hur det kan vara. Mot
slutet signalerar han tydligt att han ger uttryck för personliga åsikter,
exempelvis att han i likhet med elev 7 uppger att han påverkats av
händelsen; Ja, det är samma här.
I utdraget framgår det hur Tomas uttrycker nyhetsinformation, faktauppgifter och analytiska färdigheter och använder dessa som verktyg i
argumenterandet. Med hjälp av analytiska varför-frågor försöker Tomas styra uppmärksamheten mot specifika samband och orsaker som
enligt honom ligger bakom den misstänkta vanvården. En nationalekonomisk kausal förståelse och slutledning av händelsen ger eleverna möjlighet att komma till insikt om att vanvården orsakats av krav
på ekonomisk tillväxt och billigt kött. Insikten av den analytiska slutledning Tomas ger uttryck för är en solidaritetskänsla med de utsatta
djuren och ett motstånd mot effekterna av ett ekonomiskt tillväxttänkande. Solidariteten kan uttryckas som en vägran eller tveksamhet att
konsumera billigt griskött.
Ett annat exempel på en liknande nyhetsanvändning kommer en
stund efter undervisningssituationen ovan. Tomas byter OH-bild och
lägger på en som illustrerar den kontroversiella nyheten om att afrikanska stater kräver kompensation för klimatförändringar inför det
då kommande klimatmötet i Köpenhamn. I förgrunden på bilden står
en afrikansk massaj. Bakom massajen ligger ett förtorkat kadaver av
en ko på en uttorkad flodbädd. Solen på bilden verkar bländande
stark:
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Elev 1:
Tomas:
Elev 2:
Tomas:

Elev 3:
Tomas:

Vi klagar på att djur far illa men…
Ja
En ko eller något…
Det är en ko, ja. Resterna av en ko kan man säga. Det är inte mycket
kvar här. Och sedan så är det en farbror, en massaj faktiskt från
Tanzania. Men den här bilden visar bara att Afrika har drabbats av
väldig torka och den här torkan…det är ju jämt torrperioder i Afrika.
Ni har ju sett bilder med djur som dör och så men den här torrperioden blir längre och längre och då menar afrikanerna eller afrikanska länder att det här beror på klimatförändringarna och vad
ska det vara i Köpenhamn om…
Klimatmöte
Bra! Ja och…dom har ju inte mycket att säga till om dom här afrikanska staterna men dom kräver dom rika länderna på jättemånga
miljarder för att få kompensation, för att dom släpper ju ut väldigt
lite dom små afrikanska länderna, och även dom stora afrikanska
länderna jämfört med dom rika länderna. Så dom vill ha kompensation. Och den här mannen i den här artikeln…utav sin boskapshjord på trehundra djur så hade han tjugo stycken kvar. Resten
hade dött av torkan. Fanns inget vatten någonstans

Här stannar Tomas upp och kopplar frågan om afrikanska staters
kompensationskrav till den pågående undervisningen i klassen där
eleverna är i färd med att undersöka orsaker till olika länders välfärd
eller brist på välfärd. Att koppla samman innehållet i bevakningen
med den ordinarie undervisningen är totalt sett annars ett ovanligt
grepp under de bevakningar jag följde. Han gör kopplingen genom att
introducera ytterligare en nyhet som handlar om kolutvinningen i
världen. Tomas lägger på en statistisk bild (tabell) med siffror över
kolutvinningen i olika länder.
Tomas:
Elev 3:
Tomas:

Elev 4:
Tomas:
Elev 4:
Tomas:
Elev 5:
Tomas:

Det är några utav era länder som ni nu håller på att undersöka som
är med här. Länder som utvinner mest kol
Sverige (ohörbart) nästan ingenting
Nej, Sverige utvinner ju inget kol men Kina ligger ju i täten här
och…det här klimatmötet som Erika tog upp det handlar ju mycket
om det vi måste stoppa. Varför är det här med klimatet så viktigt
då?
Så att inte isarna smälter
Och vilka utsläpp är det som är farligt?
Koldioxid
Ja, så att det handlar om att vi måste minska koldioxidutsläppen
eller utav växthusgaser…här är ditt land med också…Indien
(ohörbart) småländerna släpper ut så jäkla mycket
Nja, det är inte utsläppen. Det är hur mycket kol dom utvinner
men…USA och Kina dom släpper ut otroligt massa…koldioxid. Det
är alltså inte hur mycket dom släpper ut utan hur mycket kol dom
utvinner. Men tittar man här på Tanzania, ”Utsläpp av växthusgaser
per person i ton”, så släpper Tanzania ut noll komma en kilo per ton
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Elev 3:
Tomas:
Elev 4:
Elev 6:
Elev 4:
Elev 6:
Tomas:

eller kilo per person. Och världen i snitt då ligger på sex. Så att det
är ju…då förstår man varför de afrikanska länderna vill ha kompensation. Är ni något rädda för det här med klimatförändringar? Vad
säger du Julia? Är det något du bryr dig om? Med att klimatet förändras eller tror du bara att det är…humbug? Eller känner du att
du…
Jag tror inte det kan hända någonting precis nu men om några år
Ja
Man märker ju redan att det påverkar (ohörbart)
Det är ju olika varje år
Det kommer ju (ohörbart) redan nu
Ja, men då blir det varmt redan i december
Ja, temperaturen…alltså medeltemperaturen höjs ju. Det är
ju…samtidigt finns ju forskare som hävdar att det här är cykler. Att
det är perioder med varmare klimat och perioder med kallare klimat. Det finns ju forskare som hävdar det men det är ju också
kanske forskare som är…ja, som jobbar för bensinbolagen och oljeindustrin

Inledningsvis orienterar sig Tomas mot en normförmedlande position
och tar implicit och indirekt ställning för afrikanska staters krav på
kompensation för klimatförändringar. Det sker genom värdeladdade
ord och uttryck som väldig torka, längre och längre, inte har så
mycket att säga till om och de rika länderna. De faktaupplysningar
över olika länders kolutvinning, och i synnerhet över Tanzanias utsläpp av växthusgaser som Tomas sedan ger senare, fungerar som argument för att stödja och solidarisera sig med de afrikanska staternas
kompensationskrav. Detta till trots att han sedan kort orienterar sig
mot en samtalsledande position med frågan Är ni något rädda för det
här med klimatförändringar? Hans slutledning efter faktaupplysningarna är talande: då förstår man varför de afrikanska länderna
vill ha kompensation. Det signalerar att det är rationellt att solidarisera sig med kompensationskraven. I den avslutande slutsatsen uttrycker Tomas belägg och källkritik då han ifrågasätter trovärdigheten
hos de forskare som menar att klimatförändringarna är ett resultat av
en naturlig cyklisk klimatprocess. I just den här kontexten fungerar
det källkritiska förhållningssättet som ett implicit avfärdande av den
här typen av forskare och teorier. Potentiellt kan det stärka motivationen att solidarisera sig med afrikanska stater och deras kompensationskrav. Exemplet ovan illustrerar också den blandning av olika kunskapsmål Tomas uttrycker. Tomas backar upp sitt moraliska ställningstagande med nyhetsinformation, faktauppgifter och analys. Genom frågan Varför är det här med klimatet så viktigt då? uttrycker
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han dessutom kausalitet och slutledning i syfte att uppmärksamma
sambanden mellan koldioxidutsläpp och klimatförändringar. Det ger i
sin tur ännu mer tyngd åt den rättmätighet i de afrikanska staternas
krav han argumenterar för.
8.4.2. Nyhetsintegrering
8 lektioner på tre kunskapsområden har observerats hos Tomas:
statsskick (3), massmedier (2) samt internationell politik (3). 51 nyheter och undervisningssituationer har analyserats. De flesta kom
från undervisningen på kunskapsområdena statsskick och internationell politik.496 Huvuddelen av nyhetsintegreringen skedde som
självständigt arbete.
Tre lektioner inom kunskapsområdet internationell politik
Tre lektioner med klass X Höstterminen 2009
Tomas inledde första lektionen med att introducera en uppgift.
Eleverna skulle i par undersöka orsaker till varför ett land var fattigt
eller rikt för att sedan göra en prognos över landets framtidsutveckling. Enligt de skriftliga instruktionerna som delades ut skulle det
valda landet undersökas med hjälp av en modell. I modellen ingick att
undersöka ”historiska, politiska, ekonomiska, geografiska, demografiska och religiösa faktorer. Ert arbete skall också innehålla två
analyser. Analys ett: Varför är landet fattigt/rikt Analys två: Hur har
landet utvecklats fram till 2030.” Det framgick att arbetet skulle presenteras muntligt och att eleverna förväntades använda Internetkällorna Landguiden och Mediearkivet. På instruktionen fanns även följande målsättningar uppställda:
Att förstå hur historiska, politiska, ekonomiska, geografiska, demografiska och religiösa faktorer formar ett land. Att utifrån dessa faktorer
reflektera och föra ett resonemang om ett lands framtidsutsikter. Att
kunna använda datorn som ett verktyg för att söka information. Att kunna
sammanställa fakta på ett lättförståeligt vis. Att på ett klart och tydligt sätt
presentera ert resultat inför klassen.

44 av 51 nyheter kom från dessa kunskapsområden. En mindre andel kom från undervisningen på
Massmedier. Den lägre andelen nyheter här kan förklaras av att färre lektioner observerades på detta
område och att eleverna genomförde ett grupparbete.
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Tomas gick igenom uppgiften med klassen och gav exempel på faktorer som skulle undersökas. Eleverna meddelade sedan vilket land
man valt innan alla förflyttade sig till datasalen. Här började eleverna
söka information medan Tomas fungerade som handledare. I den
kontexten uppmärksammade Tomas bland annat nyheten om befarat
valfusk i Afghanistan och om strider mellan tamiler och singaleser på
Sri Lanka. Den andra och tredje lektionen hade ett likartat upplägg även om den andra lektionen innehöll nyhetsbevakning. Lektionerna inleddes i klassrummet med att Tomas sonderade eventuella frågor hos eleverna och därefter förflyttade man sig till datasalen och
fortsatte arbetet. Vid de här tillfällena uppmärksammade Tomas
bland annat nyheten om oroligheter mellan gul- och rödskjortor i
Thailand och att USA gjorde truppförstärkningar i Irak. Med tiden
kom eleverna att befinna sig i olika stadier av arbetet; några sökte information, några arbetade med analysdelen och andra började skissa
på redovisningssätt.
Två lektioner inom kunskapsområdet statsskick ideologier
En lektion med klass X Vårterminen 2010
Tomas inledde lektionen med att introducera det nya området ideologier. Därefter följde en genomgång om vad en ideologi är. Utgångspunkten togs i bilder och Tomas illustrerade olika typer av klassiska
frågor en ideologi svarar på. Den andra delen av genomgången rörde
människans och samhällets utveckling som han kopplade till hur behovet av politiska ideologier växt fram. Avslutningsvis beskrev och
jämförde Tomas centrala tankar i de mest välkända ideologierna. I
samband med ideologin feminism kopplade han till nyheten om att
två kvinnor blivit uppsagda på grund av graviditet.
En lektion med klass Y Vårterminen 2010
Tomas inledde med att introducera en uppgift som gick ut på att eleverna i grupp skulle undersöka varsin ideologi. Av instruktionerna att
döma skulle varje ideologi undersökas med hjälp av en modell. Tomas
noterade på tavlan att följande punkter skulle undersökas: ”Förgrundsgestalt”, ”Människosyn”, ”Viktigaste enheten i samhället”,
”Metoder att förändra samhället”, ”Politiskt system”, ”Ekonomiskt
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system” samt ”Utopi”.497 Redovisningen skulle ske muntligt och genom att eleverna skulle skriva in nyckelmeningar under varje undersökningspunkt i det rutnät Tomas ritat upp på tavlan. Rutnätet gjorde
att ideologierna kunde jämföras med varandra. Därefter följde samma
genomgång av människans och samhällets utveckling samt uppkomsten av ideologier som för klass X ovan. Det utmynnade i en ny genomgång där några ideologier beskrevs, bland annat feminismen som
han den här gången kopplade till en nyhet om att skilsmässorna
ökade i Sverige. Därefter delade han ut kompendier för varje ideologi
till respektive grupp och eleverna började arbeta. Tomas fungerade
som handledare.
En lektion inom kunskapsområdet statsskick med inriktning riksdag
och regering
En lektion med klass Y Vårterminen 2010
Lektionen inleddes med nyhetsbevakning innan Tomas informerade
om praktiska saker inför en skolresa till Stockholm och Riksdagen.
Han lade ett flygfoto över riksdagsområdet på OH-apparaten. Därefter identifierade han tillsammans med eleverna de mest kända politiska byggnaderna. Efter detta gick Tomas igenom riksdagens och regeringens uppbyggnad och efter genomgången introducerade han en
uppgift där eleverna parvis skulle besvara faktafrågor om riksdagen
med hjälp av riksdagens hemsida. Enligt instruktionerna på ett papper med rubriken ”Arbete med riksdagen” skulle eleverna besvara följande frågor:
Ta reda på vad gäller Riksdagen: Antalet ledamöter, partier (mandat),
partiledare, Ledamöter från regionen, Fördelningen kvinnor och män, Åldersfördelning, Arvoden, 4%-spärren Ta reda på vad gäller utskotten: Hur
många? Vilka sitter där, mandatfördelning? Vilken funktion har utskotten. [sic] Motioner: Förklara vad en motion är: Sök upp en motion, efter
tilldelad rubrik. Presentera motionen för klassen.

Undersökningspunkterna var formulerade på samma sätt som de punkter som finns i Reidar
Jönssons bok ”Ideologier i vår tid”. Denna bok var också källa för de kompendier eleverna använde i
arbetet.
497
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Eleverna förflyttade sig till datasalen där Tomas fungerade som handledare. Man återsamlades senare i klassrummet och gick igenom svaren på frågorna. Han gjorde då korta fördjupande genomgångar av
vissa svar och uppmärksammade nyheten om den då jämna ställningen i opinionsmätningarna mellan de politiska blocken.
Nyheternas funktion i integrerad nyhetsanvändning
Tomas introducerade i tre fjärdedelar av fallen sina lektioner med uttryck som hade bäring på interna mål. I övriga fall använde han uttryck som rörde organisatoriska saker. Uttryck med bäring på externa
mål förekom inte alls. Nyheter i den integrerade nyhetsanvändningen
användes främst för att uttrycka analytiska färdighetsmål. Kausalitet,
slutledning, abstraktion, perspektivtagande samt belägg uttrycktes i
ungefär samma omfattning och var en bred färdighetspalett som förekom i Tomas utsagor. Färdigheterna förekom mest i undervisningen
på kunskapsområdet internationell politik. Ett exempel på hur nyheter användes för att i synnerhet uttrycka abstraktion och belägg är från
en andra lektion på kunskapsområdet internationell politik och i arbetet med en uppgift som gäller orsaker till ett lands välstånd eller
brist på välstånd. Eleverna arbetar enskilt eller i par vid datorer i skolans datasal och två elever påkallar Tomas uppmärksamhet:
Elev1 till Tomas: Det här med demokrati eller diktatur…
Tomas:
Thailand...?
Elev 1:
Ja
Tomas:
Är det val?
Elev 1:
Mm…(ohörbart) det är bara politik och så står det så här ”Viktigaste partier med i...” (ohörbart)
Tomas:
Ja. Det är alltså antalet platser dom har i typ Riksdagen ja [...]
Men…nej, men det är alltså demokrati
Elev 1:
Det är det ja...?
Tomas:
Ja
…
(Kortare tystnad)
Tomas:
Men när du ser på historiken så har det ju varit en del bråk…?
Det var senast alltså…ett halvår sen
Elev 1:
Ja, med någon så de fick fly…
Tomas:
Ja, och det tar du med. Det kan du...du behöver inte älta hela
Thailands historia men ta (ohörbart). Men då du kommer in på
modern historia så har det ju varit en hel del oroligheter. För en
del menar ju att det inte är demokrati egentligen i Thailand
Elev 1:
Men alltså på just den; vad behöver jag skriva lite kort så här?
Jag kan inte skriva att dom är...typ rika eller fattiga men jag skriver bara att dom är demokrati och…
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Tomas:
Elev 2:
Tomas:
Elev 2:
Tomas:
Elev 1:

Ja, allt det här…det är det som ställer en del krav på er: Att i er
analys så ska ni ju väva ihop alla...för alla dom här faktorerna varierar ju och påverkar ju ett land
”Försvarsutgifternas andel av BNP”?
Ja
Vart står det?
Och för att få…att fatta om man säger vad en siffra innebär, för
det blir ju bara en siffra, det är ju kanske att…det är smart att
jämföra med Sverige exempelvis
Okej, då går jag

I situationen använder Tomas nyheten om oroligheterna i Thailand
för att göra eleverna uppmärksamma på hur de kan använda abstraktion och belägg för att få ett svar på om Thailand kan klassificeras som
en demokrati. Strategin får honom att använda disciplinära begrepp
som hör hemma i kunskapsområdet internationell politik som val,
bråk och demokrati. Inledningsvis klassificerar Tomas själv Thailand
som en demokrati. Han omprövar emellertid sin tolkning genom att
referera till de då aktuella oroligheterna mellan röd- och gulskjortor
och genom att framhäva att vissa menar att Thailand inte är en demokrati. Genom nyheten ger han eleverna möjligheten att problematisera och nyansera det som nyss behandlades som ett faktum, men
som i sammanhanget nu börjar likna en teori om Thailand som demokrati. Det uppfattas som ett uttryck för abstraktion. I sekvensen
ifrågasätter också Tomas implicit om uppgifterna eleverna hittat är
tillräckligt uttömmande och aktuella för att användas i en analys och
klassificering av Thailands statsskick, vilket uppfattas som ett uttryck
för belägg. Den betydelse Tomas fäster vid att belägga slutsatserna
framgår genom att han uppmanar den elev som otåligt och summariskt vill klassificera Thailand som en demokrati (Det är det ja…? och
…men jag skriver bara att dom är demokrati…) till omsorgsfull analys.
Även om Tomas till övervägande del använder nyheter för att uttrycka
färdighetsmål så finns även exempel på när nyheter används för faktamässiga ändamål. Som tidigare konstaterats är emellertid inte de
kunskapsmål som uttrycks isolerade ifrån varandra utan snarare invävda i varandra. Fakta förenas med andra kunskapsmål. Ett exempel, där fakta förenas med solidaritet, är från första lektionen en klass
har på kunskapsområdet statsskick med inriktning mot ideologier.
Tomas inleder lektionen med en genomgång av människans och sam297

hällets utveckling, vars syfte är att illustrera hur behovet av politiska
ideologier växt fram. Därefter beskriver och jämför han centrala tankar i de mest välkända ideologierna. I sekvensen har han precis tagit
upp fascismen och andra ideologier som utvecklades under slutet på
1800-talet och tidigt 1900-tal, vilket fick honom att längre fram
koppla nyheten om den kontroversiella kvinnodagen till feminismen:
Tomas:

Sen föds det mer ideologier, anarkismen. Vad är en anarkist för något?
Elev 1:
En sån som inte bryr sig om något
Elev 2:
Var inte hon som var (ohörbart)
Tomas:
Ja, hon var anarkist. Anarkismen och sen kan vi skriva upp en till.
Det är inte sjutton...alltså nu är vi inne på artonhundratalet nittonhundratalet men vi är inte inne på nittonhundrafemtiotalet sen har
vi syndikalismen (Tomas skriver på tavlan). Ni ser att alla är ism
här...syndikalismen. Alla dom här är tankar om hur det perfekta
samhället ska styras, dom här ismerna. Och sen är frågan då: Sker
allt det här på sjutton- artonhundratalets början eller...nittonhundratalet...? Vad var det för dag igår förresten…?
Elev 3:
Internationella kvinnodagen
Tomas:
Just det! Firade ni den något?
Flera elever: Nej
Tomas:
Nej. Och det är ju också frågan man kunnat ställa tidigare: Ska
kvinnor och män ha samma rättigheter?
Flera elever: Ja
Tomas:
Ja, självklart säger ni alla men har ni det?
Elev 4:
Nej
Tomas:
Nej
Elev 1:
Vad är det man ska fira på internationella kvinnodagen?
Tomas:
Va?
Elev 1:
Vad ska man göra då? (ohörbart)
Tomas:
Lika lön för lika arbete! Lika lön för kvinnor och män! Jag köpte en
Aftonbladet igår och där stod det att två kvinnor hade fått sparken
för att dom var gravida
Elev 3:
Ja, det läste jag med
Tomas:
Såg du det? Ja. Så att det finns mycket att kämpa för och det är såna
saker man ska ta upp på men...det föds en ideologi i slutet av sjuttonhundratalet och början på...och den heter feminismen. (Tomas
skriver på tavlan). ”Feminist javisst!” Feminismen... alltså kvinnans
rättigheter och feminister var dom som jobbade för att kvinnan fick
rösträtt i Sverige och det var ju väldigt sent. Det var ju nittonhundratjugoett först. Nittonhundrafemtiotalet snabbt här innan
rast...miljön pratade vi om. Miljöförstöring vilken ideologi...det här
är alltså en ideologi som kommer först om man säger nästan på slutet av nittonhundratalet eller ja....nittonhundraåttiotalet ekologismen. […]

I undervisningssituationen används flera innehållsbegrepp som hör
till kunskapsområdet statsskick. Några exempel är ideologier, anark298

ismen och feminismen. I större delen av situationen uttrycker Tomas
faktaupplysningar om ideologierna och i den inledande delen ställs
främst faktafrågor. Initialt tycks nyheten om den internationella
kvinnodagen användas för att visa att det finns ideologier som är livskraftiga och aktuella. Nyheten används emellertid snabbt som ett led i
en orientering mot en normförmedlande position, då Tomas frågar
om eleverna firade kvinnodagen. Då flera elever svarar nekande utmanar han eleverna genom att ställa frågan om kvinnor och män ska
ha samma rättigheter samt om de upplever att de har det. Det kan
tolkas som en samtalsledande orientering men kontextuellt förstådd
framstår frågan som ett implicit retoriskt erkännande av kvinnodagen. Tomas refererande till nyheten om gravida kvinnor som blivit
uppsagda tillsammans med den slutsats han formulerar (det finns
mycket att kämpa för) uppfattar jag som en tydligt uttryckt egen åsikt
och som en signal till eleverna att solidarisera sig med kvinnor och
kvinnodagen.
Att Tomas orienterar sig mot en normförmedlande position och uttrycker solidaritetsmål sker ett antal gånger i samband med kontroversiella nyheter. Det förekommer flera kontroversiella nyheter men
inte i den utsträckning som gör att det totala undervisningsinnehållet
kan beskrivas som kontroversiellt.498 I hälften av fallen orienterar sig
Tomas mot en normförmedlande position och vid dessa tillfällen är
det vanligast att han tar ställning för soldaritet. I övriga fall av kontroversiella nyheter är Tomas orienterad mot en nyhetsförmedlande
position. Ett exempel på den typen av nyhetsanvändning är på kunskapsområdet statsskick med inriktning mot riksdag och regering och
där eleverna arbetar i skolans datasal med att ta fram faktauppgifter
om riksdagen. I uppgiften ingår även att söka fram en valfri motion.

Sjutton av 51 nyheter var kontroversiella. De kontroversiella samhällsfrågorna var följande: Rapporter om fattigdom i Indien, Invandringsfrågan i Sverige, Valfusk i Afghanistan, USA skickar mer
trupp till Afghanistan, Svenska bankers roll i den ekonomiska krisen i Baltikum, Klimatmötet i Köpenhamn, Ett aktuellt fall av incest, En period av lång torka i Afrika, Konsekvenser av Facebookanvändande, Fortsatt hög tillväxt i världsekonomin, Internationella kvinnodagen, Två kvinnor uppsagda på grund av graviditet, Social kompetens en viktig egenskap i framtidens samhälle, Uppsägningar på arbetsmarknaden, Ekonomisk kris i Grekland, Victorias och Daniels bröllop samt Antalet
skilsmässor ökar
498
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Tomas har stannat till vid tre elever som sitter böjda över en
dataskärm:
Tomas:
Elev 1:
Tomas:
Elev 1:
Tomas:
Elev 2:
Tomas:
Elev 1:
Tomas:
Tomas:
Elev 2:
Tomas:
Elev 2:
Tomas:
Elev 1:
Tomas:
Elev 1:
Tomas:

Elev 1:
Elev 2:
Tomas:
Elev 3:
Tomas:
Elev 3:
Tomas:
Elev 3:
Tomas:
Elev 3:
Tomas:
Tomas:
Elev 1:
Tomas:

Vilka var det som tog fram en motion om monarki? Var det ni?
Ja
Kort bara: Vad fick ni ut av den?
Det står en massa här ju
Ja. Vill dom ha kvar…vilka är det som står bakom motionen?
Det är en gruppmotion i alla fall
Ja. När är den ifrån?
Tvåtusen sju, tvåtusen åtta
Ja
(…)
Ska jag kolla den snabbt?
Ja
Ja (skratt)
Fattar ingenting (skratt)
(…)
Det är en motion som argumenterar för monarkin då
Ja
Ja, och att…monarkin är…och det ser man ju bara i och med det här
bröllopet nudå vad framför allt veckotidningar suger tag i det här
och…
Herregud!
…även då kvällstidningar. Jag tror Expressen eller Aftonbladet dom
hade tror jag arton sidor om det här med bröllopet. Ja, så det verkar
ju finnas en marknad för det. Vilket parti tror ni inte vill ha kvar
monarkin? Vill att kungahuset ska bort? Finns det något parti, tror
ni?
Ja
Moderaterna
Nej, moderaterna är för. Vänsterpartiet vill ha bort monarkin
Vad är monarki då?
Det är att vi har en kung
Jaha
Kung och drottning
Vad heter det om man har president då?
Vad heter det?
(…)
Säg då!
Nä, men vad heter det?
(Sorl)
Republik
Det visste jag
Men som sagt var: Kungen har ju ingen makt, utan det är ju som det
står i den här motionen att det är väldigt viktigt för vår kultur och
det är typiskt för…vi har ju inte läst ideologier men för den konservativa ideologin är det ju att bevara det gamla samtidigt som det
gamla kanske inte ska ha samma betydelse som det hade förut. Men
kungen i Sverige har ju tappat sin makt undan för undan och sen
med Regeringsformen nittonhundrasjuttiofyra så förlorade han
makten helt. Okej!
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Motionen och nyheten om kronprinsessan Victorias stundande bröllop accentuerar frågan om monarkins bevarande. I utdraget förhåller
sig Tomas till nyheten men inte utifrån en position som normförmedlare utan som nyhetsförmedlare. Nyheten används för att ge eleverna faktaupplysningar om partier som är för och emot monarki och
för att slutligen upplysa om monarkins kulturella betydelse. Hans orientering mot en nyhetsförmedlande position är något som också understryks genom de faktafrågor han ställer. I undervisningssituationen uttrycks för övrigt en rad innehållsbegrepp som associeras med
kunskapsområdet statsskick. Några exempel är motion, monarki,
parti och makt. Typiskt för undervisningssituationer som innehåller
kontroversiella nyheter är att Tomas oftast inte signalerar att nyheten
diskuterats offentlig. Det innebär att eleverna vanligtvis inte uppmärksammas på den här typen av nyheter. Kontroversiella nyheter
förekommer i störst omfattning på kunskapsområdet statsskick med
inriktning mot ideologier och dessa nyheter rör i lika stor utsträckning den nationella som den globala samhällsnivån.
8.4.3. Summerande analys
Tomas använder sig av två typer av nyhetsbevakning, vilket innebär
att den summerande analysen är mer omfattande och komplex än för
övriga lärare. Först presenteras likheter respektive olikheter mellan
de två varianter av undervisningsämne som uttrycks i de två formerna
av nyhetsbevakning. Därefter relateras nyhetsanvändningen i bevakningarna till hans ämnesförståelse. Sedan presenteras likheter respektive olikheter mellan det sammanslagna undervisningsämnet
som uttrycks i båda formerna av bevakning och den variant av undervisningsämne som uttrycks i nyhetsintegreringen. Slutligen relateras
det undervisningsämne som kommer till uttryck i nyhetsintegreringen till Tomas ämnesförståelse.
Det finns likheter mellan de två varianter av undervisningsämnen
som uttrycks i elevledd respektive lärarledd nyhetsbevakning. I båda
fallen ger Tomas uttryck för och kombinerar interna analytiska färdighetsmål med det externa målet solidaritet. Det finns också olikheter. Exempelvis uttrycker han faktamål mer i den elevledda bevakningen respektive färdighetsmål mer i den lärarledda. En annan skillnad gäller profilen på de färdigheter Tomas uttrycker. Belägg är den
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färdighet som förekommer i störst omfattning i den elevledda bevakningen medan motsvarande är kausalitet respektive slutledning för
den lärarledda. Eftersom belägg vetter åt faktaupplysningar stärks
bilden av att den elevledda bevakningen har en mer faktamässig karaktär än den lärarledda. Olikheter finns även gällande förekomsten
av kontroversiella nyheter. Till skillnad från den elevledda bevakningen så är samtliga nyheter i den lärarledda kontroversiella. Det kan ses
som en signal om att den lärarledda bevakningen är en arena för kontroversiellt innehåll i större utsträckning än vad den elevledda är. Innehållsanalysen av nyheterna visar dessutom att samtliga nyheter i
den lärarledda bevakningen går att kategorisera i enlighet med traditionella kunskapsområden, till skillnad från nyheterna i den elevledda.
Innehållet i den undervisning som sker under den lärarledda bevakningen är alltså tydligare och mer avgränsat än innehållet i den
undervisning som sker under den elevledda. Det finns också skillnader som rör geopolitisk orientering. Det finns fler lokala nyheter i den
elevledda bevakningen än i den lärarledda. Den geopolitiska regeln
påverkar givetvis utfallet (lokal/regional/nationell/global nyhet). Att
Tomas dessutom väljer att följa upp lokala nyheter visar att han har
större lokala preferenser i just den elevledda bevakningen.
Figur 21 är en sammanställning av de olikheter i undervisningsämne
som uttrycks i den elevledda respektive lärarledda bevakningen.
Undervisningsämne: Elevledd planerad nyhetsbevakning

Undervisningsämne: Lärarledd planerad nyhetsbevakning

Faktamål
Belägg
Färre kontroversiella nyheter
Lokala nyheter
Nyheterna motsvarar delvis innehållet i kunskapsområden

Färdighetsmål
Kausalitet, Slutledning
Fler kontroversiella nyheter
Saknar lokala nyheter
Nyheterna motsvarar helt innehållet i kunskapsområden

Figur 21: Relationen mellan undervisningsämnet i elevledd nyhetsbevakning respektive lärarledd hos Tomas.

Hur ser då likheter och olikheter ut mellan det undervisningsämne
som blir då båda formerna av bevakning slås ihop respektive det
undervisningsämne som uttrycks i nyhetsintegeringen? En likhet är
att Tomas i båda fallen kombinerar fakta- och färdighetsmål. En skillnad är att han uttrycker fler färdigheter och en bredare ”färdighetspalett” i integreringen än i bevakningarna. Skillnaden är extra påtaglig i
relation till den elevledda bevakningen. Då nyheter integreras ut302

trycker han samtliga fem färdigheter. En annan olikhet gäller förekomsten av kontroversiella nyheter. Kontroversiella nyheter förekommer i större omfattning i bevakningen än i den ordinarie undervisningen. Det signalerar att bevakningen i större utsträckning än integreringen har en kontroversiell innehållskaraktär. Tomas orienterar
sig dessutom i större utsträckning mot en normförmedlande position
i bevakningen än i samband med nyhetsintegreringen.
En analys av relationen mellan den variant av undervisningsämne
Tomas uttrycker i den planerade elevledda bevakningen och de mål
med bevakningen som framgår i ämnesförståelsen visar både likheter
och olikheter. Tomas uppgav i intervjuerna att målen med bevakningen var att utveckla elevernas allmänbildning, förmåga att följa ett nyhetsförlopp (kausalitet) samt förmåga till källkritik. Vad gäller allmänbildning så har variationen av nyheter i bevakningen en allmänbildande potential. När det kommer till nyhetsförlopp så uttrycker
Tomas inte färdigheten kausalitet överhuvudtaget i undervisningen.
Vidare tar sig det källkritiska målet knappast uttryck i att eleverna
redovisar sin nyhetskälla men däremot finns flera exempel på hur
Tomas genom belägg uttrycker ett källkritiskt förhållningssätt. I bevakningen uttrycker han dessutom solidaritet och faktakunskaper,
vilket är mål som inte nämns alls i intervjun. Sammanfattningsvis har
denna variant av undervisningsämne större inslag av fakta och externa mål som solidaritet men mindre inslag av färdigheten kausalitet
mot vad det utifrån intervjuerna finns anledning att tro.
Analysen visar även likheter och olikheter mellan den variant av
undervisningsämne Tomas uttrycker i den planerade lärarledda bevakningen och de mål med bevakningen han uttrycker i ämnesförståelsen. Tomas uppgav i intervjuerna att målen var att utveckla elevernas allmänbildning samt prata och diskutera. Variationen av nyheter i
bevakningen har en allmänbildande potential, vilket överensstämmer
med hans mål. Vad gäller prat och diskussion kan konstateras att
detta också kommer till uttryck i undervisningen. Tomas orienterar
sig dock samtidigt mot en normförmedlande position där han uttrycker solidaritet, vilket är ett mål som inte uttrycktes i intervjuerna.
Andra kunskapsmål som uttrycktes i undervisningen men inte i intervjuerna är färdigheter som kausalitet och slutledning. Sammanfatt303

ningsvis har denna variant av undervisningsämne större inslag av
färdigheten kausalitet och externa mål som solidaritet jämfört med
vad det utifrån intervjuerna finns anledning att tro.
Det finns också likheter mellan det undervisningsämne som uppstår
då båda formerna av bevakning slås samman och Tomas ämnesförståelse. I både undervisning och ämnesförståelse uttrycker han både
ett övergripande solidaritetsmål samt interna delmål som fakta och
färdigheter. Då Tomas i intervjun talar om målen med nyhetsbevakning så förekommer emellertid inte solidaritetsmålet.
Övergår vi då till att studera relationen mellan den variant av undervisningsämne som uttrycks då Tomas integrerar nyheter i den ordinarie undervisningen respektive ämnesförståelsen så finns likheter. Exempelvis använder han nyheter i undervisningen för att uttrycka
fakta- och färdighetsmål, vilket överensstämmer med delmålen i hans
ämnesförståelse. Andra överensstämmelser gäller undervisningsinnehållet. Undervisningen är centrerad runt kunskapsområdena statsskick och internationell politik, vilket också utgör centralt innehåll i
hans ämnesförståelse. Likheter finns också gällande geopolitisk orienteringsriktning mot det nationella och globala. Det finns emellertid
färre lokala inslag i undervisningen än vad som kunde förväntas i relation till ämnesförståelsen. Vad gäller geopolitisk inriktning i undervisningen på separata kunskapsområden kan konstaterats att den
globala nyhetsdominansen är störst på internationell politik, medan
den nationella nyhetsdominansen är som störst på kunskapsområdet
statsskick med inriktning mot riksdag.
Överensstämmelser finns även gällande den kommunikativa orienteringen mot en normförmedlande position där Tomas uttrycker solidaritet, både i ämnesförståelsen och i undervisningen. En skillnad gäller
emellertid att han inte är lika orienterad mot normförmedling i
undervisningen än vad det finns anledning att tro i relation till ämnesförståelsen. Exempelvis orienterar han sig i lika stor omfattning
mot en normförmedlande position som mot en nyhetsförmedlande
position i händelse av kontroversiella nyheter. Bilden av att undervisningen på det här sättet är något nedtonad på externa mål i relation
till ämnesförståelsen stärks av att han inte i något fall introducerar
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lektionen med uttryck som har bäring på externa mål. Betoningen av
interna mål i undervisningen (enbart isolerad till lektionsintroduktioner) står i kontrast till ämnesförståelsens externa samhällsförändrande profil. Trots detta är externa politiska mål dock något mer
framträdande inne i lektionerna. Det innebär att Tomas visserligen
använder nyheter för att till eleverna kommunicera externa mål, som
att ingjuta en vilja till solidariskt agerande, men detta sker sporadiskt
och förekommer inte tillräckligt regelbundet för att helt prägla det
undervisningsämne som kommer till uttryck i nyhetsintegreringen.
Observera att detta gäller enbart nyhetsintegreringen. När det gäller
båda formerna av nyhetsbevakning ser det annorlunda ut; här är externa mål mer synliga. Att de externa målen är mer synliga i bevakningarna än i integreringen blir extra tydligt i samband med kontroversiella nyheter. Andelen kontroversiella nyheter, som potentiellt
kan användas för att uttrycka externa mål, är lägre i den ordinarie
undervisningen än i båda formerna av nyhetsbevakning.
Relationen mellan undervisningsämne och ämnesförståelse hos Tomas sammanfattas i figur 22
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Aspekter av nyhetsbevakning,
nyhetsintegrering
& ämnesförståelse

MÅL:
Dominerande
kunskapsmål som
uttryckts

Variant av
undervisningsämne: Nyhetsbevakning planerad elevledd

Variant av
undervisningsämne: Nyhetsbevakning
planerad lärarledd

Variant av
undervisningsämne: Nyhetsintegrering

Ämnesförståelse:
Samhällsförändrande med starka
inslag av samhällsanalys och
svagare inslag av
samhällsorientering samt samhällsanpassande
aspekter

Samhällsorienterande

Samhällsanalytiska

Samhällsorienterande

Samhällsförändrande (solidaritet)

Samhällsanalytiska

Starka inslag av
samhällsanalytiska

Samhällsanalytiska

Samhällsförändrande (solidaritet)

Samhällsförändrande (solidaritet)

Svagare inslag av
samhällsorienterande
Svagare inslag av
samhällsanpassande

METOD:
Kommunikativ
orientering
Prioriterade
undervisningsmetoder

Normförmedlande

Normförmedlande

Nyhetsförmedlande
Normförmedlande

Normförmedlande
med inslag av samtalsledande

Elevledd

Lärarledd

Lärarledda genomgångar
Självständigt arbete

Analytiska uppgifter
Självständigt arbete

Statsskick
Massmedier
Internationell
politik

Statsskick
Nationalekonomi
Samhällsfrågor
Internationell politik

Nationell
Global

Lokal
Nationell
Global

INNEHÅLL:
Prioriterade kunskapsområden

Geopolitisk orientering

Lokal
Global
Nationell

Nationell
Global

Figur 22: Relationen mellan varianter av undervisningsämnet (baserat på två typer av nyhetsbevakning och
nyhetsintegrering) och ämnesförståelse hos Tomas.

8.5. Summering delstudie tre
Den tredje forskningsfrågan gäller vilken funktion nyheter fyller i
undervisningen och hur funktionen relaterar till lärarnas förståelse av
ämnet. I delstudie tre har den funktion nyheter fyller i de två kontexterna nyhetsbevakning respektive nyhetsintegrering studerats.
En utgångspunkt för analysen var att nyheter används som didaktiska
verktyg av lärare för att ge uttryck åt olika typer av kunskapsmål.
Delstudie tre har varit en undersökning av vilken kunskapsfunktion
nyheter fyllde i undervisningen och bestod av en kartläggning av de
kunskapsmål som uttrycktes. Resultatet visar att nyheter användes
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för att ge uttryck åt en rad interna och externa kunskapsmål, från faktaupplysningar till moraliska kunskaper. Resultatet visar också att
den kunskapsfunktion nyheterna fyllde varierade något beroende på
kontext och hade något olika tyngdpunkt. I nyhetsbevakningen användes nyheterna i större omfattning än i nyhetsintegreringen för att
uttrycka externa mål som moral och allmänbildning. I den nyhetsintegrering som skedde inom kunskapsområdena var alltså externa mål
mer nedtonade medan interna mål som fakta och färdigheter istället
var mer betonade. Den undervisningskontext bevakningen ägde rum i
utgjorde därför en specifik arena för uttryckandet av politiska, moraliska och allmänbildande mål. Den mer betonade politiska och moraliska funktion nyheter fyllde i bevakningen understryks också av att
de kontroversiella nyheterna var fler här än i integreringen, lärarna
var dessutom orienterade mot en normförmedlande position i större
utsträckning just i den här kontexten. En annan skillnad gäller den
geopolitiska orienteringen som kom till uttryck i lärarnas nyhetsurval.
Det visade sig att det lokala nyhetsinslaget var större i bevakningen än
i integreringen. Sammanfattningsvis kan man beskriva det för samtliga lärare sammanslagna undervisningsämnet som uttrycktes under
bevakningen som mer präglat av externa mål, mer lokalt orienterat
och med ett mer kontroversiellt innehåll än det undervisningsämne
som uttrycktes i nyhetsintegreringen på den ordinarie undervisningen.
I figur 23 görs en sammanfattning av olikheterna i tyngdpunkt mellan
i bevakning respektive integrering.
Undervisningsämne Nyhetsbevakning

Undervisningsämne Nyhetsintegrering

Externa mål
Fler kontroversiella nyheter
Större orientering mot normförmedling
Större lokal orientering

Interna mål
Färre kontroversiella nyheter
Större orientering mot nyhetsförmedling
Större nationell och global orientering

Figur 23: Olikheter i tyngdpunkt i undervisningsämnet Nyhetsbevakning i relation till undervisningsämnet
Nyhetsintegrering.

Det finns också likheter respektive olikheter mellan de mål lärarna
uttryckte i intervjuer gällande nyhetsbevakningen samt de mål som
kom till uttryck i undervisningen då bevakningen verkställdes. Samtliga tre lärare uppgav allmänbildning som mål. Den nyhetsvariation
som förekom i undervisningen uppfattades också ha en allmän307

bildande potential, även om Lisbeth dessutom profilerade mot politisk allmänbildning. Marianne och Tomas uppgav prata och diskutera
som mål. Detta mål kom också till uttryck i undervisningen även om
dessa två lärare samtidigt orienterade sig mot en normförmedlande
position. Hur detta till synes motsägelsefulla drag kan förstås belyses i
slutdiskussionen. Dessa två lärare uppgav även källkritik som mål,
vilket var ett mål som framträdde i deras undervisning i form av att
man betonade belägg. Det finns dessutom kunskapsmål som Marianne och Tomas överhuvudtaget inte uppgav i intervjuerna men som
kom till uttryck i undervisningen. Det gäller färdighetsmål, faktamål
samt externa politiska och moraliska mål.499 Den viktiga poängen gäller inte olikheterna i detalj utan det faktum att olikheter finns gällande kunskapsmål som uttrycktes i tal respektive handling. De kunskapsmål Marianne och Tomas uttryckte i undervisningen var delvis
andra, mer preciserade och fler än vad de artikulerade i intervjuerna.
Eventuella orsaker till den här typen av skillnader diskuteras i slutdiskussionen. Relationen mellan de mål som uppgavs i intervju respektive de mål som kom till uttryck i undervisningen gällande bevakning framgår av figur 24.
Lärare

Bevakningsform

Mål med bevakning som uttrycktes i intervju

Motsvarande mål som
uttrycktes i undervisningen på bevakning

Marianne

Spontan elevledd

Lisbeth

Planerad lärarledd

Allmänbildning
Prat/Diskussion
Källkritik
Allmänbildning

Tomas

Planerad elevledd

Tomas

Planerad lärarledd

Variation av nyheter
Prat/Diskussion
Färdighet: Belägg
Faktakunskaper
Moral
Variation av nyheter
Politisk allmänbildning
Variation av nyheter
Färdighet: Belägg
Faktakunskaper
Solidaritet
Variation av nyheter
Prat/Diskussion
Färdighet: Kausalitet &
Slutledning
Faktakunskaper
Solidaritet

Allmänbildning
Nyhetsförlopp (Färdighet: Kausalitet)
Källkritik
Allmänbildning
Prat/Diskussion
-

Figur 24: Lärarnas mål med nyhetsbevakningen uttryckta i intervju respektive vad som uttrycktes i undervisningen på nyhetsbevakning.

Även det omvända förekom i ett avseende: Tomas uppgav i intervjuerna att han med den elevledda bevakningen hade som mål att följa nyhetsförlopp (d.v.s. kausalitet). Han uttryckte dock denna
kunskap tydligare i den lärarledda än i den elevledda bevakningen.
499
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Det finns likheter mellan det sammanlagda undervisningsämne som
uttrycks i lärarnas nyhetsanvändning och deras ämnesförståelse.
Samtliga lärare använder nyheter som ett didaktiskt verktyg för att
uttrycka kunskapsmål som känns igen från deras ämnesförståelse.
Den enskilde läraren har i relation till sin ämnesförståelse en profilerad nyhetsanvändning med ett personligt kännetecken. Delstudie tre
visar att lärare som undervisar på samma kunskapsområde använder
nyheter på sinsemellan olika sätt för att uttrycka sinsemellan olika
mål. Det är främst på en inre innehållsnivå som dessa skillnader mellan lärarnas nyhetsanvändning och ämnesförståelse blir synlig.
Vid sidan av likheter mellan undervisningsämne och ämnesförståelse
finns också vissa skillnader. Analysen av de uttryck lärarna använde
då de introducerade lektionerna visade att uttryck med bäring på interna mål dominerade över uttryck med bäring på externa mål, vilket
står i viss kontrast till de externa mål lärarna uttryckte i sin ämnesförståelse. Lärarnas orientering mot interna mål före externa var emellertid inte enbart isolerad till lektionsintroduktionerna utan följde
också till viss del med in då lektionen startat och då lärarna bedrev
nyhetsbevakning och nyhetsintegrering. I det ämne lärarna uttryckte i
undervisningen (bevakning respektive integrering tillsammans) förekom nämligen externa övergripande mål i mindre utsträckning än vad
som kunde förväntas i relation till deras ämnesförståelse. Målen i
undervisningen dominerades, i relation till ämnesförståelserna, av
kortsiktigare konkreta delmål av samhällsorienterande och samhällsanalytisk art snarare än av övergripande, långsiktiga och abstrakta
mål av samhällsanpassande och samhällsförändrande art.500 I en
konkret mening kommunicerade lärarna i en något mindre omfattning politiska och moraliska mål till eleverna än vad det fanns anledning att förvänta. Detta gällde i synnerhet under den ordinarie under-

Detta gäller i synnerhet för Björn, Lisbeth och Tomas. Hos Marianne fanns ett starkare samband
mellan det externa samhällsanpassande målet i ämnesförståelsen och de externa mål hon uttryckte i
undervisningsämnet. För Björns del innebar det emellertid att han i mindre utsträckning uttryckte
ämnesförståelsens externa mål i undervisningen; att klara sig och att inte bli lurad. Lisbeth uttryckte
i mindre utsträckning ämnesförståelsens samhällsförändrande mål; politiskt engagemang och politiskt självförtroende. Tomas uttryckte i mindre utsträckning ämnesförståelsens samhällsförändrande
mål; politiskt solidariskt engagemang.
500
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visningen, nyhetsbevakningen var något mer rik på den här typen av
målsättningar.
I figur 25 redovisas olika tyngdpunkter i det sammanlagda undervisningsämnet för lärarna (bevakning respektive integreringen tillsammans) i relation till deras ämnesförståelse.
Undervisningsämne (Lärarnas utförandekunskap)
Interna mål
Delmål
Kortsiktigt
Konkret

Ämnesförståelse (Lärarnas påståendekunskap)
Externa mål
Övergripande mål
Långsiktigt
Abstrakt

Figur 25: Olika tyngdpunkter i undervisningsämnet som uttrycks i nyhetsanvändningen i relation till ämnesförståelsen som uttrycks i intervjuer.
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9. Slutdiskussion
I slutdiskussionen kommer resultaten att diskuteras i anslutning till
tidigare forskning och till studiens teoretiska utgångspunkter. Även
orsaker till resultaten och faktorer som kan ha påverkat dessa lyfts
fram och granskas kritiskt. I anslutning till detta diskuteras begränsningar i det genomförda projektet. I kapitlet diskuteras vidare de bidrag som studien uppfattas ge i relation till olika forskningsfält samt
vägar till framtida forskning. Slutdiskussionen är indelad i tre delar.
Först görs en kort summering av resultaten. Därefter följer i tur och
ordning en diskussion om resultaten, om studiens kunskapsbidrag
innan kapitlet avslutas med en diskussion om fortsatt forskning.
Den första frågan gällde vilket innehåll lärarna prioriterar i undervisningen. Studien visar att kunskapsområdena internationell politik,
statsskick, nationalekonomi samt EU var prioriterade. Ur ett disciplinärt perspektiv dominerade ett innehåll av statsvetenskaplig respektive nationalekonomisk karaktär. Vid sidan av detta hade nyheter en
framskjuten plats. Nyhetsinnehållet och nyhetsanvändningen kom till
uttryck som nyhetsbevakning respektive nyhetsintegrering.
Den andra frågan gällde vilken förståelse av samhällskunskapsämnet
lärarna uttryckte i tal. Studien visar att lärarna sinsemellan utryckte
komplexa och sammansatta ämnesförståelser. De som förekom har
karakteriserats som samhällsanpassande med starka inslag av samhällsanalys, samhällsanpassande med starka inslag av samhällsorientering samt samhällsförändrande med starka inslag av samhällsanalys. Varje lärares ämnesförståelse var komplex där interna och
externa mål kombinerades sinsemellan och med varandra men där
det samtidigt fanns en urskiljbar tyngdpunkt. I ämnesförståelsen uttryckte lärarna likartade yttre innehållsprioriteringar (i form av kunskapsområden) medan skillnaderna gällande prioriteringar var större
på en inre nivå (det innehåll lärarna valde inom kunskapsområden).
Den tredje frågan gällde vilken funktion nyheter fyllde i undervisningen och i relation till lärarnas förståelse av ämnet. Studien visar att
lärarna använde nyheter som ett didaktiskt redskap för att representera och ge uttryck åt varierande kunskapsmål. Lärarna använde dess311

sutom nyheter i varierande överensstämmelse med hur de förstod
samhällskunskapsämnet. Gemensamt för samtliga var att externa politiska och moraliska kunskapsmål uttrycktes i högre utsträckning i
deras ämnesförståelse i jämförelse med deras undervisningsämne,
som istället hade en mer upptonad karaktär av interna kunskapsmål.
Skillnaden var extra påtaglig i det undervisningsämne som uttrycktes
då lärarna integrerade nyheter. Det fanns dock individuella olikheter
mellan lärarna gällande hur starkt eller svagt externa respektive interna kunskapsmål kom till uttryck i detta undervisningsämne.
Skillnaden mellan undervisningsämne och ämnesförståelse var emellertid mindre påtaglig i det undervisningsämne som uttrycktes i samband med nyhetsbevakning. Bevakning var en lektionsaktivitet där
två av de tre lärarna i större utsträckning uttryckte externa mål som
kändes igen från deras övergripande mål i ämnesförståelsen. Hos de
tre lärare som använde nyhetsbevakning fanns individuella olikheter
gällande vilken typ av externa kunskapsmål som kom till uttryck. Marianne och Tomas uttryckte moraliska politiska mål medan Lisbeth
uttryckte allmänbildande mål. I Mariannes och Tomas fall fungerade
bevakningen därför som en arena där moraliska och politiska kunskapsmål synliggjordes i något rikligare omfattning än i övrig undervisning medan bevakningen i Lisbeth fall fungerade som en arena för
allmänbildning. Nyhetsbevakningen framstod för samtliga tre lärare
som en informell arena, isolerad från övrig undervisning. Här fyllde
alltså nyheterna en slags informell funktion.
För att återknyta till studiens syfte så uppfattar jag att studien bidragit med kunskap om den professionelle gymnasielärarens tänkande
om samhällskunskapsämnet samt relationen mellan detta och lärarens undervisning. Resultaten av forskningsfrågorna visar sammantaget att de fyra lärarna som professionella aktörer uttryckte både likheter och olikheter i sitt sätt att förhålla sig till ämnet. Man både uppfattade och verkställde ett likartat prioriterat innehåll. På en yttre innehållsnivå fanns stora likheter genom en stark innehållstradition.
Olikheter uppträdde emellertid på en inre nivå där det uppenbarligen
finns utrymme att profilera efter en personlig ämnesförståelse. Den
mest påtagliga skillnaden mellan lärarna var deras förhållningssätt till
målet med undervisningen. Här fanns en större variation och kom312

plexitet. Det var lärarens förhållningssätt till målet som i sin tur präglade och profilerade dennes innehålls- och metodarbetet och attityden
till dessa aspekter. Sammantaget verkar lärarna i en ämnestradition
men där det finns utrymme för en profilerad personlig ämnesförståelse. Studien visar också att det inte är en ämnesförståelse som enbart
stannar i lärarens tänkande. Ämnesförståelsen manifesterar sig delvis
i undervisningshandlandet.

9.1. Studiens resultat
9.1.1. En tydlig innehållstradition i undervisningsämnet
Lärarnas innehållsprioritering i klassrummet vittnar om en stark selektiv innehållstradition, något som synliggjorts av lärarforskningen
tidigare men då på en av lärare uppfattad nivå. Studien visar att innehållstraditionen är kraftfull nog att också slå igenom då ämnet
verkställs som undervisningsämne, under potentiell påverkan från
ramfaktorer. Studien har synliggjort nyheters framskjutna plats och
nyheter bör fortsättningsvis betraktas som en del av en innehållstradition både på en uppfattad respektive verkställd nivå. Trots att kursplanen fram till 2011 var ganska knapphändig gällande konkret
undervisningsinnehåll så fanns en stor samstämmighet i lärarnas innehållsprioritering i undervisningsämnet. Det visar att lärarna utnyttjade frirummet i kursplanen på ett ganska begränsat sätt i undervisningen.
Med beaktande av studiens omfattning och andra begränsande faktorer så nyanserar den tydliga innehållsprioriteringen den läroplansgrundade forskningsbilden av samhällskunskapsämnet som otydligt,
variationsrikt och i brist på akademiska moderdiscipliner. Det är ett
läroplansgrundat omdöme som är begripligt och har sin förklaring i
den breda politiska och ideologiska karaktär som präglat ämnet historiskt. Då lärarna träder in i klassrummet står de emellertid under inflytande av en ämnestradition. Tydligheten i disciplinär karaktär nyanserar dessutom beskrivningar som Lindes, av ämnet som svagt
klassificerat och avgränsat. Tydligheten i det svenska samhällskunskapsämnet kan även relateras till internationella beskrivningar av
social studies som ett starkt varierande ämne med svag samstämmig313

het hos lärare gällande innehåll. Man bör dock beakta att social studies ofta i grunden har en bredare ämnessammansättning än samhällskunskap.

9.1.2. Ämnesförståelse hos samhällskunskapslärare - ett komplext fenomen
Studien visar att det är möjligt att undersöka och slutligen beskriva
samhällskunskapslärares ämnesförståelser. Trots nyansrikedomen
har varje ämnesförståelse en urskiljbar egen karaktär, som varit möjlig att beskriva på ett samlat sätt med hjälp av den analysmodell som
använts. Trots detta har det givetvis funnits utmaningar av varierande
svårighetsgrad i analysen av varje ämnesförståelse. En utmaning
gällde den hierarkiska relationen mellan övergripande mål respektive
delmål. Hierarkin varierade i tydlighet mellan lärarna, mer uttalad
hierarki hos vissa lärare och mindre uttalad hos andra. Sannolikt utvecklar vissa lärare tydligare målhierarkier än andra och kan dessutom besitta en större förmåga än andra att artikulera den. Svårigheten
att urskilja målhierarkier hos lärare i medborgarutbildande ämnen är
känd sedan tidigare i internationell forskning. Målsättningarna hos
enskilda lärare föreföll dessutom ha motsägelsefulla drag, vilket också
uppmärksammats i tidigare internationell forskning. Det kan i Lamperts mening tyda på att lärare, genom sitt arbete i en miljö rik på dilemman, utvecklar en mångbottnad yrkesidentitet där man hyser
konkurrerande intressen inom sig.
Otydligheten i målhierarkier uppfattades i analysen och ur forskarens
perspektiv lätt som en språklig oklarhet hos lärarna. En rimlig fråga
är dock om huruvida lärare ser en poäng i att överhuvudtaget skilja
delmål från mål, i deras praktikgrundade språk verkade nämligen
mycket smälta samman. Mål, innehåll och metoder hängde nära
samman i utsagorna. Deras språk var inte rationellt utformat (åtminstone inte ur en forskares perspektiv!) där de först redogjorde för
ett övergripande mål för att sedan strukturerat beskriva vilka delmål
som måste uppfyllas för att därefter gå vidare till innehåll och metoder som används för att uppnå målet. Aspekterna var istället integrerade med varandra i lärarens tal. Förmodligen blev min föreställning
om hur reella mål borde komma till uttryck i lärares tal utmanad.
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Andra tänkbara orsaker till en delvis utmanande analys gällande mål
är koncentrerade till intervjuerna. Den öppna karaktären på intervjumanualen lämnade ett utrymme för läraren att bestämma riktning,
vilket teoretiskt sett kan ha medfört att målen inte fördjupades i lika
stor utsträckning som under en hårdare styrd intervju. Dessutom utkristalliserades innebörden av ämnesförståelsebegreppet först mot
slutet av empiriinsamlingen, genom historiedidaktiska studier som
presenterades då. Om ämnesförståelsebegreppet, i nuvarande betydelse, utgjort utgångspunkten för intervjuerna hade manualen möjligtvis kunnat förfinas gällande mål. Att aspekterna mål, innehåll och
metoder var starkt integrerade i utsagorna talar emellertid för att målen trots allt fått en allsidig belysning. En annan faktor gäller ämnet
samhällskunskap. Den mångdisciplinära karaktären och det fördjupade demokratiska uppdraget kan möjligtvis bidra till en större komplexitet gällande mål än i andra skolämnen.
Analysen var mindre utmanande vid kartläggningen av innehållet i
lärarnas ämnesförståelser. På en yttre nivå prioriterade man nämligen
liknande innehåll: statsskick, internationell politik, nationalekonomi
och nyheter. Lärarna använde i stort liknande kunskapsområdesbegrepp då innehållet beskrivs. Det är en prioritering som känns igen
från tidigare lärarforskning men föreliggande studie visar på ett mer
samlat sätt än tidigare nyheternas framskjutna plats. Nyheter betyder
mer för samhällskunskapslärarna än vad det utifrån tidigare forskning funnits anledning att tro. Bilden av innehållet kan emellertid göras mer komplex om man lämnar den yttre innehållsnivån för den
inre nivån, vilket syftar på de urval lärarna gjorde inom varje enskilt
kunskapsområde. Här synliggjordes individuella variationer mellan
lärarna genom de mer specifika innehållsbegrepp man använde. En
slutsats är att de deltagande lärarnas innehållsprioriteringar kännetecknades av en yttre samstämmighet och en inre variation, vilket indikerar att starka selektiva traditioner verkar på en yttre nivå men att
motsvarande saknas på en inre nivå. På en inre nivå har lärarna ett
utrymme att sätta sin egen prägel på ämnet.
Komplexiteten i ämnesförståelserna är påfallande, vilket gör att slutsatser och jämförelser med andra studier måste göras med försiktighet. Ett exempel gäller frågan om klassificering. I den här studien kan
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ämnet, i linje med Lindmarks resonemang, betecknas som svagt klassificerat på grund av att det existerar flera typer av ämnesförståelser.
Ämnesförståelsernas sammansatta karaktär gör det emellertid problematiskt att karakterisera hela ämnet.501 Det är därför mer korrekt
att tala om klassificering i bestämda betydelser, ämnet är nämligen
både starkt och svagt klassificerat beroende på lärare och innehållsnivå. En stark klassifikation ligger i det yttre innehållet, med tydliga
dominerande discipliner som kärninnehållet hämtas ifrån. Innehållet
fyller emellertid olika funktioner beroende på den enskilde lärarens
ämnesförståelse, vilket speglas i varierande innehållsbegrepp. 502 Slutsatsen är att klassificeringsgraden i ämnet varierar hos respektive lärare, vilket nyanserar Lindes beskrivning av samhällskunskap generellt som svagt klassificerat.503 Den antydan som görs i tidigare studier att variationen av ämnet dessutom skulle förstärkas genom elevers inflytande över innehållet är något som inte kan bekräftas i
denna studie.504 Med något undantag bestämmer och kontrollerar de
deltagande lärarna innehållet.505 Lärarnas traditionella sätt att benämna kunskapsområdena och deras traditionella organisering av
kunskapsområdena är uttryck för denna kontroll.

9.1.3. Att förstå undervisningsämnets respektive ämnesförståelsens karaktär
Undervisningsämnets karaktär vid nyhetsintegrering
Delstudie tre visade att det fanns likheter mellan det undervisningsämne som kom till uttryck i nyhetsintegreringen och lärarnas ämnesförståelse. Liknande kunskapsmål uttrycktes. Trots detta fanns även
vissa skillnader som är viktiga att uppmärksamma.

Detta är ett synsätt hos Lindmark som jag delar, Lindmark, Torbjörn, 2013, s. 160.
Detta är också något som kommer till uttryck i Johansson Jörgen m.fl., 2011, resultat. Exempelvis
varierar lärarnas prioriteringar under den övergripande innehållsrubriken Demokrati. Vissa lärare
fokuserar här på den representativa demokratins funktionssätt medan andra fokuserar på praktiska
demokratimoment.
503 Det är ett resultat som påminner om Lindmarks då han funnit att graden av klassifikation varierar
beroende på vilken ämneskonception läraren har, Lindmark, Torbjörn, 2013, s. 161.
504 Lindmark, Torbjörn, 2013, s. 161.
505 Elevernas inflytande över metoderna totalt sett var något mer påtaglig.
501

502
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Som tidigare konstaterats uttryckte lärarna i mindre utsträckning externa politiska och moraliska kunskapsmål i undervisningsämnet än i
sina ämnesförståelser. Skillnaden var speciellt påtaglig i det undervisningsämne som uttrycktes i undervisningen på kunskapsområden
då lärarna integrerade nyheter. Som också nämnts tidigare fanns individuella olikheter mellan lärarna gällande hur starkt eller svagt externa respektive interna kunskapsmål kom till uttryck i detta undervisningsämne. Det innebär att det fanns individuella olikheter gällande överensstämmelsen mellan undervisningsämne och ämnesförståelse, vilket ligger i linje med Evans tidigare fynd. Marianne och
Tomas uttryckte i större utsträckning än Björn och Lisbeth ett undervisningsämne som låg i linje med sina respektive ämnesförståelser
och i synnerhet med de övergripande externa målen i dessa. Konkret
innebär det att Marianne och Tomas i större utsträckning använde
nyheter för att uttrycka moraliska och politiska kunskapsmål än vad
Björn och Lisbeth gjorde. De sistnämnda hade istället mer inslag av
interna samhällsvetenskapliga delmål i sin nyhetsanvändning.
Dessa olikheter mellan lärarna kan belysas på olika sätt. De kan ses
som ett utslag av personliga preferenser och en personligt profilerad
ämnesförståelse men de kan också ses som utslag av olika mönster.
Att Marianne och Tomas uttryckte externa mål i större utsträckning
än Björn och Lisbeth kan ha påverkats av de kunskapsområden man
för stunden undervisade inom. En stor del av nyheterna och de analyserade undervisningssituationerna för Björns och Lisbeths del förekom på kunskapsområdena internationell politik respektive EU. Motsvarande för Marianne och Tomas var lag och rätt respektive internationell politik men också statsskick med inriktning mot ideologier.
Möjligtvis kan kunskapsområden som lag och rätt samt ideologier
stimulera läraren till att i större utsträckning än på andra områden ge
uttryck för externa moraliska politiska kunskapsmål. En annan aspekt
gäller programinriktningen. Marianne och Tomas undervisade på yrkesförberedande program medan Björn och Lisbeth undervisade på
studieförberedande. Olikheterna kan spegla att Björn och Lisbeth i
större utsträckning arbetade med betygsättningsbara kunskapsmål
medan Marianne och Tomas också var inriktade på mer långsiktiga
externa medborgerliga mål. En parallell kan dras till Bromsjö som
historiskt uppmärksammat ett större mått av vad han kallade fostran
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hos samhällskunskapslärare i folkskolan respektive ett större mått av
kunskap hos lärare på realskolan. Bronäs har gjort liknande fynd i
läroböcker på yrkes- respektive studieförberedande program. Trots
likheten mellan Marianne och Tomas fanns det olikheter gällande
andra aspekter i undervisningsämnet. Marianne var orienterad mot
fakta och Tomas mot färdigheter. Mot bakgrund av tidigare forskning
om kunskapsprofilen i prov (se Odenstad) tycks Marianne ha en för
yrkesinriktade program traditionell kunskapsinriktning medan Tomas tycks ha en mindre traditionell.
Tillbaka på en aggregerad nivå fanns således en viss diskrepans mellan undervisningsämne respektive ämnesförståelse.506 Denna och
Lindmarks studie tydliggör båda hur ämnets karaktär förändras i den
transformeringsprocess som sker mellan hur lärarna uppfattar ämnet
respektive verkställer ämnet och tvärtom: Externa former av kunskapsmål övergår till att i större utsträckning bli interna former av
kunskapsmål. Det är en transformeringsprocess som är begriplig och
som delvis bygger på att läraren i klassrummet fokuserar på betygsättningsbara kunskaper. Att transformeringen var tydlig just i föreliggande observationsstudie kan också hänga ihop med en observatörseffekt. Att bli föremål för observation kan ha bidragit till en mer
återhållsam politisk och ideologisk attityd från lärarens sida än normalt.
Även om ämnet ”smalnar av” på externa mål i transformeringsprocessen så är undervisningsämnet i huvudsak kunskapsmässigt bredare
än ämnesförståelsen. Det innebär att lärarna uttryckte färre typer av
kunskapsmål i ämnesförståelsen än i sitt undervisningsämne, vilket
framför allt gällde typer av analytiska mål. Det kan vara ett resultat av
intervjuansatsen, som tidigare nämnts, och som gällde lärarens möjligheter att beskriva sina mål på ett fördjupat sätt. Det kan också
vittna om att lärarna inte artikulerade alla typer av kunskapsmål de
sedan uttryckte i undervisningen, att man i undervisningen använde
oartikulerad kunskap. I intervjuerna var lärarna dessutom uteläm-

Här bör emellertid poängteras att varje lärares hela undervisningsämne (det vill säga all undervisning under läsåret) inte observerats och undersökts. Det är dock sannolikt att undervisningsämnets karaktär till en viss punkt är konsistent och oberoende av innehåll och kontextuella villkor.
506
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nade till att använda ett opreciserat mer abstrakt vardagligt yrkesspråk, vilket uppmärksammats i tidigare forskning. Undervisningen
med eleverna krävde emellertid ett mer preciserat språk i synnerhet
gällande interna analytiska mål. 507 Möjligtvis kan man här prata om
ett ämnesförståelsespråk respektive undervisningsspråk hos läraren.
Att fler kunskapsmål uttrycktes i undervisningsämnet än i ämnesförståelsen nyanserar resultat från tidigare forskning. Karlefjärd har
konstaterat att samhällskunskapslärares tolkningsutrymme är större
än handlingsutrymmet. Föreliggande studie antyder att den transformering som sker från lärarens tolkning till handling inte nödvändigtvis behöver innebära att ämnet blir smalare utan tvärtom kunskapsmässigt bredare, åtminstone ur ett perspektiv som strikt gäller
analytiska färdigheter.508 Annorlunda uttryckt: Lärarens utförandekunskaper kan ibland vara mer perspektivrika och differentierade än
lärarens påståendekunskaper trots att undervisningen begränsas av
ramfaktorer.
Då observationerna analyserades synliggjordes hur olika kunskapsmålsprofiler på olika kunskapsområden kom till uttryck. Resultatet
kan relateras till Odenstads studie där tre ämnesdidaktiska profiler
uttrycktes på olika kunskapsområden. Det finns likheter mellan studierna även om det bör noteras att de grundas på olika underlag
(undervisning respektive prov) och ger Odenstads studie större generaliseringsmöjligheter. Alla jämförande slutsatser är därför tentativa.
Kunskapsområdet statsskick respektive EU domineras av fakta i båda
studierna, även om EU också har en analytisk karaktär i undervisningen. En annan likhet gäller kunskapsområdet nationalekonomi
som domineras av analys, men också har en faktakaraktär i undervisningen. Denna faktakaraktär är isolerad till undervisningen i nationalekonomi på yrkesförberedande program, vilket överensstämmer
med Odenstad som funnit att faktafrågor dominerar i prov gällande
nationalekonomi på yrkesförberedande program. Likheterna mellan
studierna visar att det kan finnas disciplinära kunskapstraditioner på
kunskapsområden. Lärarna fokuserar delvis på samma kunskapsmål

Schüllerqvist, Bengt & Osbeck, Christina, 2009, s. 207; Sandahl, Johan, 2011, s. 157; Jansson,
Tobias, 2011, s. 146.
508 Karlefjärd, Anna, 2011, s. 113.
507
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på områdena oberoende av om man undervisar eller bedömer området.
De kunskapsmål som manifesteras i undervisningen kanske inte enbart bör betraktas som en produkt av lärarens ämnesförståelse och
personliga kunskapspreferenser? En intressant fråga är om disciplinära traditioner också har ett inflytande över de kunskapsmål som
manifesteras på respektive område? De akademiska discipliner samhällskunskap bygger på kan redan innan de blir föremål för lärarens
undervisningsarbete ha en specifik kunskapsladdning, i linje med föreställningen om skilda sätt att strukturera kunskap på inom skilda
discipliner och som förekommer hos Bruner och Schwab. Insikten är
extra relevant för lärare i ett mångdisciplinärt blockämne som samhällskunskap. Det kan alltså finnas olika förutsättningar, beroende på
innehåll, för lärarens ämnesförståelse att göra sig gällande i undervisningen. Stodolsky visar dessutom att det disciplinära innehållet inte
enbart är bestämmande för vilka kunskaper läraren uttrycker utan
också hur de uttrycks. En medvetenhet om disciplinära traditioner är
en springande punkt i frågor om vilka kunskaper eleverna förväntas
lära sig och hur man vill att de ska lära sig. Att göra eleverna delaktiga
i en ämnesmässig kunskapspraktik förutsätter att läraren har vetskap
om traditionerna.509
Undervisningsämnets karaktär vid nyhetsbevakning
Delstudie tre visade att det fanns likheter också mellan det undervisningsämne som kom till uttryck i nyhetsbevakningen och lärarnas
ämnesförståelse. Liknande kunskapsmål uttrycktes. Trots detta fanns
även här vissa skillnader som är viktiga att uppmärksamma. Hos två
av tre lärare, som använde nyhetsbevakning, fanns det olikheter mellan de kunskapsmål med bevakningen man uppgav i intervjun respektive de kunskapsmål som manifesterades i undervisningen. Den mest
påtagliga olikheten gällde externa kunskapsmål. Både Marianne och
Tomas uttryckte externa moraliska och politiska mål i bevakningen,
mål som alltså inte förekom i deras intervjuutsagor. Att Mariannes
och Tomas nyhetsbevakning, till skillnad från Lisbeths, kom att ka-

509

Carlgren, Ingrid, 2015, s. 186ff.
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rakteriseras av den här typen av externa mål kan vara ett resultat av
bland annat personliga preferenser. En annan aspekt är som tidigare
nämnts programinriktningen. I Mariannes och Tomas undervisning
på yrkesförberedande program framträdde nyhetsbevakningen som
en speciell arena för uttryckandet av externa moraliska och politiska
mål. Hos Lisbeth på studieförberedande program fungerade bevakningen istället som en renodlad arena för allmänbildning.
Det kan konstateras att karaktären på Mariannes och Tomas nyhetsbevakning speglar en tradition. Bevakningen används på ett sätt som
påminner om den rekommendation kring idén om den aktuella timmen som gjordes i utredningar efter kriget. I utredningar kritiserades
undervisningens formella och intellektualistiska karaktär. Som en
motvikt ville man inrätta en ö av politisk och moralisk diskussion
samt karaktärsfostran och där elevernas intresse för aktuella samhällsproblem skulle väckas. Bevakningen hos Marianne och Tomas
framträder just som en informell arena, avgränsad från den övriga
undervisningens krav på formella betygsättningsbara kunskaper.
Sammantaget resulterar detta i att de kan ta ut de politiska och moraliska svängarna något mer än i övrig undervisning. Sannolikt påverkade även andra faktorer vilka kunskapsmål man uttryckte och prioriterade, exempelvis vems nyhetspreferenser som var styrande. Marianne bedrev bevakningen som elevledd där elevernas nyhetspreferenser styrde. Nyheterna användes av Marianne för att uttrycka moraliska mål. De hade sannolikt fyllt samma moraliska funktion även i en
lärarledd bevakning där hon styrt nyhetsurvalet, men det finns skäl
att fråga om moraliska mål uttryckts i lika stor omfattning och om
andra kunskapsmål istället uttryckts i större omfattning? Profilen på
de kunskapsmål Marianne uttryckte kan delvis uppfattas som ett svar
på elevernas nyhetspreferenser. Som en konsekvens av mediernas nyhetsurval och nyhetsmottagares traditionella preferenser, som Koritzinsky respektive Hvitfelt talar om, hade eleverna förkärlek för nyheter av dramatisk och sensationell karaktär. Det kan ha stimulerat
Marianne att i större utsträckning orientera sig mot moraliska mål än
om hon själv bestämt nyhetsurvalet. Lisbeth är en variant på samma
tema. Hon bedrev lärarledd bevakning med hjälp av ett nyhetstips.
Nyheterna användes av Lisbeth för att uttrycka politiskt allmänbildande mål. Profilen på de kunskapsmål Lisbeth uttryckte kan del321

vis uppfattas som en produkt av nyhetskaraktären i tipset. Tipsmakarnas preferenser för allmänbildande frågor kan ha stimulerat
Lisbeth att i större utsträckning orientera sig mot allmänbildande mål
än om hon själv bestämt nyhetsurvalet.
Slutsatsen är att nyhetsbevakningens form samt styrande nyhetspreferenser kan påverka profilen på de kunskapsmål läraren kommer att
uttrycka. Slutsatsen stärks genom de bilder som ges av Tomas två
former av bevakning; elevledd respektive lärarledd. En jämförelse av
de två formerna visar att eleverna i jämförelse med läraren väljer nyheter som är; mindre kontroversiella, mer lokala och som har ett innehåll som i mindre utsträckning motsvarar innehållet i kunskapsområden. Dessutom uttrycker Tomas faktamål i större utsträckning
än analytiska mål på den elevledda bevakningen i jämförelse med den
lärarledda. Om man söker en form av bevakning som ökar förutsättningarna för ett kontroversiellt nyhetsinnehåll, för ett innehåll som i
större utsträckning motsvarar innehållet i kunskapsområden, för ett
innehåll med färre lokala inslag och som därför ökar andelen nationella respektive internationella inslag och för mer analys än fakta så är
sannolikt en lärarledd planerad nyhetsbevakning att föredra. Söker
läraren det motsatta så är sannolikt en elevledd form att föredra och i
synnerhet en spontan elevledd. En slutsats av hypotetisk art är alltså
att karaktären på nyheterna som förekommer i bevakningen påverkar
och delvis begränsar vilka kunskapsmål läraren kan uttrycka. Det behövs en didaktisk medvetenhet i frågor som rör hur den kunskap som
manifesteras genom lärarens undervisning påverkas av lärarens respektive elevernas preferenser, undervisningens form samt av de didaktiska redskap som används.
Vänder vi så åter till skillnaderna i kunskapsmål mellan vad Marianne
och Tomas uppgav i intervjun om bevakningen respektive vad man
manifesterade i undervisningen så kan en rad saker konstateras.510 De
kunskapsmål som manifesterades i deras undervisning var delvis
andra mål, mer preciserade mål och fler typer av mål än vad de artikulerade i intervjuerna. Det kan tyda på att lärarna besitter tyst oarti-

För Lisbeths del så fanns det en striktare överensstämmelse mellan vad hon uppgav som målet
med nyhetsbevakningen i form av nyhetstipset och det mål hon manifesterade i undervisningen.
510
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kulerad kunskap gällande kunskapsmål man manifesterar i undervisningen. Man skulle alltså ha svårt att fullständigt beskriva vilken
egentlig funktion nyheter fyller i bevakningen och vad man vill uppnå
genom att använda dem. Det påminner om Kinds fynd från tidigare
forskning som visar att lärares bruk av didaktiska redskap i viss mån
utgörs av tyst kunskap. Man kan dessutom anta att nyhetsbevakning,
genom sin regelbundenhet, är mer rutinartad än andra aktiviteter,
vilket skulle göra andelen av oartikulerad kunskap större.
Rutinisering och oartikulerad kunskap kan vara en anledning till att
lärarna ägnade förvånansvärt lite uppmärksamhet i intervjuerna åt en
aktivitet som förekom under nära en tredjedel av samtliga observerade lektioner och där man uppskattningsvis och i snitt avsatte en
fjärdedel av lektionen åt aktiviteten. Oartikulerad kunskap kan också
vara en anledning till att lärarna beskrev nyhetsbevakningen med
hjälp av tämligen oprecisa begrepp; man pratar och snackar om nyheter och eleverna redogör för nyheter eller går igenom nyheter. Rutinsering kan också ligga bakom det som kan uppfattas som andra
motsägelsefulla drag. Exempelvis uttryckte Marianne och Tomas att
prata och diskutera var mål med bevakningen, vilket också uttrycktes
i undervisningen. Dessa lärare var dock samtidigt orienterade mot en
normförmedlande position i undervisningen. Det förefaller motsägelsefullt men vittnar om att lärarna inte ser någon motsättning mellan
att diskutera samtidigt som de själva tar ställning. Normförmedlingen
kan vara så rutinartad att de inte artikulerade detta när de talade om
nyhetsbevakning i intervjuerna.

9.1.4. Ämnesförståelse som intuitiv guide för undervisningen
Att det finns både överensstämmelser och skillnader mellan undervisningsämne och ämnesförståelse i en generell mening reser frågan
om hur relationen mellan dessa kan förstås och hur stark styrkraft det
ena har över det andra. Som bland annat Mischel511 och S.G. Grant512
poängterat är det svårt att uttala sig om avgörande drivkrafter bakom

511
512

Mischel, Walter, 1990.
Grant, S.G., 2003.
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mänskligt beteende. I vilken utsträckning individen styrs av stabila
befästa inre egenskaper i relation till yttre situationsbetingade och
tillfälliga händelser är något av en klassisk fråga. Som tidigare nämnts
förutsätts att undervisningsämne och ämnesförståelse är dialektiska
och påverkar varandra ömsesidigt. En premiss har varit att läraren
försöker förstå en komplex undervisningstillvaro och göra den meningsfull. Det antas därför att denne drar lärdom av erfarenheter i
syfte att strukturera sin förståelse av undervisningen och i normalfallet också lyckas med detta. Trots erfarenheter och en struktur att falla
tillbaka på så inträffar dock nya situationer, som gör att läraren alltid
kommer vara indragen i meningsskapande processer som kan förändra dennes förståelse av undervisningen.
Eleverna i den här studien har mött olika undervisningsämnen som
orkestrerats av lärare med olika ämnesförståelser. Trots att sambanden verkar uppenbara gör man emellertid ett misstag om man efter
den här studien betraktar sambanden mellan ämnesförståelse och
undervisningsämne som säkerställda kausala samband. Studiens design tillåter inte den typen av slutsatser. För detta krävs en organiserad studie med huvudsakligt mål att undersöka just kausala samband.
Utan en rigorös design finns en risk att lärarens befästa egenskaper
(som i det här fallet representeras av ämnesförståelsen) överskattas
och situationens inverkan på lärarens agerande underskattas. Det
finns en risk för det som inom socialpsykologi är känt som det fundamentala attributionsfelet.513 Givetvis måste man även räkna med
den omvända risken. Forskning har visat att den aktör som observerats har en större tendens att förklara sitt beteende med situationsbetingade faktorer än observatören som istället lägger mer vikt vid personliga befästa egenskaper.514 Det är ett förhållande som måste beaktas om man har för avsikt att rigga en studie för att utforska linjära
samband mellan ämnesförståelse och undervisningsämne eller tvärtom. Min bedömning är att lärarnas beteende påverkades av faktorer i
de enskilda undervisningssituationerna, men att man samtidigt age-

Mischel, Walter, 1990, s. 116; Helkama, Klaus, Myllyniemi, Rauni, Liebkind, Karmela, Socialpsykologi-En introduktion, Liber Malmö 2000, s. 118; Saugstad, Per, Psykologins historia-En introduktion i modern psykologi, Natur och Kultur Stockholm, 2001, s. 446.
514 Helkama, m.fl., 2000, s. 118.
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rade på dessa utifrån en grundläggande erfarenhetsbaserad förståelse.
Ett felslut är dock att betrakta lärarnas ämnesförståelse som strikt
dikterande för lärarnas handlingar. Det är lika felaktigt som att utgå
ifrån att en läroplansförändring på ett kausalt sätt förändrar lärarens
beteende. Undervisning är ett för komplext fenomen för sådana enkla
samband. Den blandning av skillnader och likheter som finns mellan
ämnesförståelse och undervisningsämne visar att det är mer rimligt
att, som Elbaz, tala om ämnesförståelsen i termer av en intuitiv guide
för lärarens undervisningshandlande.515

9.2. Studiens kunskapsbidrag
9.2.1. Lärar- och läroplansforskning kan komplettera varandra
Studien synliggör komplexa lärargrundade ämnesförståelser. Dessa
kompletterar läroplansteoretiska typologier som bygger på konkurrerande perspektiv och som ibland uttrycks som en dikotomi mellan
kunskap och fostran. De deltagande lärarnas ämnesförståelser är
mångfacetterade och består av aspekter som kan verka motstridiga.
Externa mål överlappar interna och fakta överlappar färdigheter.
Skillnaderna mellan ämnesförståelserna respektive typologierna skall
emellertid inte överdrivas. Perspektiven i typologierna kan kännas
igen i ämnesförståelserna. Ämnesförståelserna tillför inte helt andra
perspektiv på ämnet. Skillnaden ligger i att varje ämnesförståelse, till
skillnad från varje typologi, består av att flera perspektiv samtidigt är
närvarande. Alla modeller är av nödvändighet gjorda i syfte att förenkla det som analyseras och har därmed sina begränsningar. Om
grunden för en analys av lärares sätt att föreställa sig ämnet på hade
tagits i läroplansgrundade didaktiska typologier så skulle inte komplexiteten i lärarnas föreställningar framträtt lika tydligt.
Enligt de ämnesförståelser som uttryckts förefaller samhällskunskapslärare arbeta med mycket samtidigt, även om varje ämnesförståelse också uttrycker en huvudriktning. Studien bekräftar tidigare
internationell och nationell forskning där lärare i social studies och
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historia beskrivs som eklektiker men med en urskiljbar ämnesriktning. Resultatet visar att ju närmare undervisningspraktiken som utgångspunkten för forskningen tas desto mindre laddad är relationen
mellan interna och externa mål (eller kunskap och fostran) medan ju
närmare läroplanen desto mer laddad. Läroplansforskare respektive
lärare verkar under olika betingelser. Läroplansforskare studerar ett
fält som kännetecknas av politisk kamp om utbildningens syfte och
innehåll och där motsättningar skärps. Lärare verkar under andra
villkor i klassrum som kännetecknas av komplexitet och ett sökande
efter samförstånd. Komplexiteten aktualiserar sannolikt grundläggande existentiella behov av meningsfullhet och förutsägbarhet hos
läraren. För att leva det existentiella liv Antonovsky talar om måste vi
få saker i tillvaron att harmoniera, gå ihop och smälta samman, i en
meningsfull helhet även om sakerna kan verka motstridiga. 516 Det är
en faktor som gör att lärare har ämnesförståelser av mer gränsöverskridande karaktär till skillnad från läroplansgrundade ämneskategorier som har skarpare kanter. Det är först med den kännedomen som
man på allvar kan börja tala om hur dessa fenomen kan komplettera
varandra. Ett kompletterande synsätt förutsätter vidare en precisering
av samhällskunskap som forskningsobjekt. Det finns behov av att precisera de ämnen som utforskas i olika studier och utifrån vilken ontologisk ansats det görs. Olikheter i ansats ger med nödvändighet olika
bilder av ett ämne. Medvetenhet är viktigt om man står i begrepp att
basera en studie av lärares syn på ämnet på läroplansgrundade ämneskategorier eller tvärtom. Detsamma gäller givetvis ansatser att förstå undervisning med tolkningskategorier grundade på läroplanen.

9.2.2. Ett bidrag till flera forskningslandskap
En förhoppning är att studien kan tydliggöra grundläggande perspektiv i olika forskningslandskap och belysa mindre konventionella utgångspunkter för vidare forskning. Den som fördjupar sig i forskningen om svensk samhällskunskap kan få känslan av att där pågår en
dragkamp. Till en början kan det vara svårt att sätta ord på vad dragkampen gäller. Det kan vara svårt att förhålla sig när det dyker upp
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beskrivningar av ämnet som å ena sidan identitetslöst och å andra
sidan statsvetenskapligt präglat. Lika svårt är det när man upptäcker
företrädare som vill se demokrati som ämnets centrala begrepp medan andra förespråkar att demokratibegreppets ställning bör omprövas och kompletteras med begreppet samhälle.517 Efter ett tag inser
man att dragkampen handlar om vad samhällskunskap bör vara för
ämne. I dragkampen finns en gruppering som har vad Jörgen Johansson kallat för en samhällsmässig utgångspunkt i synen på ämnet, eller vad Thornton på den internationella arenan kallat social education. Enligt Johansson utgörs företrädarna av representanter för utbildningsvetenskap och pedagogik. Utifrån Johanssons begrepp är det
möjligt att teckna en bild av vilka perspektiv som representeras av
grupperingen. Gruppen uppfattar att syftet med samhällskunskap är
att skola eleverna i demokrati och få dem att bli aktiva samhällsmedborgare som utnyttjar sina politiska rättigheter.518 De centrala begreppen, som ska styra undervisningen, hämtas från läroplanens och
politikernas formuleringar om demokrati. Innehållet bör granskas
och problematiseras. Politiska begrepp ska strukturera undervisningen och grunden ska tas i för eleverna autentiska samhällsproblem som
också formuleras av dem själva. Målet är en politisk förståelse av
samhället och i slutändan ett beslutsfattande och politiskt handlande.
Disciplinär kunskap har en roll men står då i den politiska förståelsens och beslutsfattandets tjänst. En bred politisk förståelse är också
skälet till att man vill organisera en interdisciplinär undervisning runt
samhällsproblem. Grupperingen företräder en deliberativ progressiv
demokratisyn. Företrädarna, som kan associeras med det demokratiska fostransuppdraget, har varit inflytelserika på den samhällskunskapsdidaktiska scenen.

Se Bengt Schüllerqvist och Stefan Karlsson som föreslår samhälle som ett begrepp som kan samla
ett ämne som beskrivs som splittrat. Samhälle föreslås markera de interna målen i samhällskunskap,
se Schüllerqvist, Bengt & Karlsson, Stefan, Samhällsbegreppet och samhällskunskapsämnet, Paper
presenterat vid den nordiska konferensen om samhällskunskapsdidaktik 16-18 mars 2015 Karlstad.
518 Johansson, Jörgen, 2009, s. 25. Se liknande beskrivningar t.ex. av Långström, Sture och Virta,
Arja som talar om samhällskunskapens dualistiska karaktär och med det syftar på hur ”socialisation
till medborgarskap” ska samsas med ett kognitivt ”uppdrag vilket är knutet till ämnets relation till
vetenskaperna”, Långström, Sture & Virta, Arja, 2011, s. 18.
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Johansson har också ringat in en annan gruppering i dragkampen och
som har vad han kallat för en vetenskaplig ambition med ämnet, eller
vad Thornton kallat för social sciences. Även här kan man med ledning av Johanssons begrepp teckna en bild av gruppens karakteristika. Till skillnad från den samhällsmässiga utgångspunkten vill man
här att innehållet, begreppen och metoderna hämtas från, och formuleras av företrädare för, akademiska ämnen som statsvetenskap och
nationalekonomi. De disciplinära begreppen bör strukturera undervisningen och de problem man sysselsätter sig med ska vara sakliga
och ha definierats av forskare. Målet är en vetenskaplig och specialiserad förståelse av samhället. Det är också skälet till att man vill organisera undervisningen runt separata discipliner. Den disciplinära betoningen är skälet till att inriktningen binds till kunskapsuppdraget.
Inriktningen associeras med och tillskrivs ett funktionellt valdemokratiskt synsätt.
I vilken utsträckning ovan nämnda grupperingarna existerar som
grupperingar med tydliga gränser, deras kraftfullhet idag och i vilken
mån varje gruppering definieras av motgrupperingar är svårt att svara
på. Ur ett historiskt perspektiv har emellertid företrädare för den
samhällsmässiga utgångspunkten varit mer synliga i forskningen än
företrädare för en vetenskaplig ambition. Det står i kontrast till social
studies internationellt där det funnits fler och tydligare representanter för dessa grupperingar. Den större utbildningspolitiska debatten
gällande hela skolans inriktning, mellan företrädare för skolans demokratifostrande uppgifter respektive företrädare för objektiva vetenskapliga ideal, förefaller ha fått ett svagare uttryck på den ämnesdidaktiska arenan i samhällskunskap. Möjligtvis har samhällsvetare, på
grund av ämnets politiska rötter i kombination med dess mångdisciplinära karaktär, haft svårt att bestämma sig för vem som bör ta på sig
att försvara de samhällsvetenskapliga disciplinernas roll. Detta kan
åtminstone ha gällt historiskt för det finns tecken på ett trendbrott. På
senare tid har nämligen disciplinära förträdare börjat intressera sig
för samhällskunskap. Hur det kan påverka den didaktiska forskning-
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en återstår att se.519 Min uppfattning, till skillnad från Johansson, är
att det idag inte finns någon enkel skiljelinje i frågor som rör ämnet
mellan representanter för utbildningsvetenskap och pedagogik respektive samhällsvetenskapliga discipliner. Intressen kan idag sammanfalla på ett annat sätt än tidigare. För att kunna orientera sig i det
samhällskunskapsdidaktiska forskningslandskapet är det dock nödvändigt att känna till den dragkamp som beskrivits. Det är utifrån föreställningen om en kamp mellan de beskrivna grupperingarna som
man exempelvis bör förstå akademiska didaktikers upptagenhet vid
frågan om samhällskunskap har en tydlig identitet eller inte. Det är en
identitetsfråga som restes på internationell nivå och för social studies
räkning av Barr, Barth och Shermis. Morrisette och Haas samt White
menade senare att frågan sannolikt hade liten betydelse för hur lärare
uppfattade social studies och hur man undervisade i ämnet, samma
invändning kan göras när det gäller samhällskunskapslärare. Frågan
förefaller viktigare på den akademiska arenan och i konkurrensen
mellan akademiska ämnesfält. Argumenterar man å ena sidan för att
ämnet har en otydlig identitet är frågan öppen för kamp på den akademiska arenan och möjlig att vinna, men argumenterar man å andra
sidan för att ämnet har en tydlig identitet kan kampen uppfattas som
avgjord och ämnet vunnet för sin sak.
I ett politiskt känsligt samhällskunskapsämne där det, för att låna
Evans tankefigur, handlar om att definiera ett gott svenskt liv och en
god svensk medborgare är debatt och konflikter oundvikliga. Det är
ett nödvändigt demokratiskt vitaliserande inslag i medborgarutbildande ämnen. Divergerande perspektiv kan säkerställa att samhällskunskap utforskas från alla tänkbara perspektiv. Samtidigt kan
spänningar (verkliga eller inbillade) försvåra utforskande. Inom sam-

Se bl.a. tidigare nämnda Jörgen Johansson (statsvetare), Johansson, Jörgen, 2009, samt Johansson, Jörgen m.fl. 2011. Ett annat exempel är statsvetaren Hans Lödén som förespråkar ökad användning av centrala begrepp från moderdisciplinerna i samhällskunskapsämnet, se Lödén, Hans, Citizenship education, national identity and political trust-The case of Sweden, I: Nordidactica-Journal
of Humanities and Social Education, 2014:2. Nämnas kan också de två statsvetarna Göran Bergström och Linda Ekström som efterlyser en rikligare och tydligare användning av disciplinära ämnesteorier i samhällskunskapsforskningen, se Bergström, Göran & Ekström, Linda, Mellan ämne och
didaktik-om ämnesteorins roll inom samhällskunskapsdidaktiken, Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education, nr 2015:1 93-119. Ytterligare exempel är historikern Bengt
Schüllerqvist och sociologen Stefan Karlsson som alltså lyft fram samhällsbegreppet.
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hällskunskapsforskning har det funnits en tendens till dikotomisering
av ett demokratifostrande ideal respektive ett vetenskapligt kunskapsmässigt ideal. Dikotomiseringen har resulterat i att forskningen
ganska ensidigt inriktats på vad samhällskunskap borde vara; hur
läromedel och läroplaner borde se ut, hur lärare borde undervisa, vad
eleverna borde lära sig, vilka ämnets centrala begrepp borde vara etc.
Det är en viktig anledning till att forskningen lidit brist på systematisk
kunskapstillväxt. Frågan om vad samhällskunskap borde vara är givetvis viktig men är lättare att förhålla sig till om man också i större
utsträckning närmar sig med ambitionen att förstå vad det är.
En slutsats i studien är att politiska och moraliska respektive samhällsvetenskapliga mål samsas i lärarnas ämnesförståelse och undervisningsämne.520 Även om externa mål tonades ned och interna tonades upp i undervisningsämnet i relation till ämnesförståelsen så sysslade den enskilde läraren samtidigt och alltid med både politik och
vetenskap. Det visar att premissen om att externa och interna mål
harmonierar, och som förekommer hos internationella och nordiska
forskare, är relevant ur forskningssynpunkt. Den komplexa ansatsen
kan luckra upp ensidigheten i svensk samhällskunskapsforskning och
den föreställda gränsen mellan kunskap och fostran.
Som Långström och Virta skriver, men som också är utgångspunkten
hos Tønnessens och Christensen, så är det dialektiken mellan demokratiska politiska mål respektive samhällsvetenskapliga mål som är
kännetecknet på ämnet.521 Det är en dialektik som bör betraktas mer
som en forskningsmässig möjlighet än som ett hinder. En sådan utgångspunkt gör frågan om huruvida ämnets centrala begrepp borde
utgöras av demokrati eller samhällsvetenskapliga begrepp som samhälle (om nu frågan formuleras på det sättet) till en mindre relevant
fråga. En mer relevant fråga kommer istället handla om hur en syntes
kan skapas mellan begreppen. Att å ena sidan ge demokrati ensamrätt
som begrepp leder lätt till att samhällskunskap enbart förknippas

Med avseende på det av lärare uppfattade ämnet så har liknande resultat förekommit i tidigare
studier. Se Bernmark Ottosson, Ann, 2009; Sandahl, Johan, 2011; Karlsson, Annika, 2011; Lindmark,
Torbjörn, 2013.
521 Långström, Sture & Virta, Arja, 2011, s. 18.
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med en svårdefinierad politisk åskådning. Att å andra sidan ge begreppet samhälle ensamrätt som begrepp skulle visserligen vara ett
elegant drag att försöka desarmera konflikter som alltid uppstår när
politiska värden definieras. Det skulle emellertid inte hindra att lärare
måste göra ett urval av samhällskunskaper, och i likhet med Thornton
uppfattar jag att urvalsbeslut alltid är ideologiska och därför överskrider det vetenskapliga innehållet.522 Dialektiken och ömsesidigheten
mellan demokrati och samhällsvetenskap harmonierar också med en
speciell föreställning om ämnesdidaktik. Svein Sjøberg liknar ämnesdidaktiken vid en bro mellan bland annat disciplinärt ämnesinnehåll
och fostransideal från pedagogiken. 523 Det är en lämplig metafor över
hur externa respektive interna mål inte bara kan fungera tillsammans
i forskning utan också, än viktigare, kan utveckla breda medborgerliga
kompetenser hos elever.
Ett annat större forskningslandskap är pedagogiskt arbete. En förhoppning är att studien kan tydliggöra perspektiven och ansatserna i
pedagogiskt arbete som fält. Noterbart är att avhandlingsarbetet knyter an till flera karaktärsdrag som Kennert Orlenius och Marianne
Strömberg tecknat för forskarämnet pedagogiskt arbete. Exempelvis
har ambitionen med arbetet varit att med hjälp av en bred uppsättning analyskriterier generera kunskap som tar utgångspunkt i och ger
förståelse för ett praktiknära, komplext och mångfacetterat yrkesutövande där tanke och handling hos de yrkesutövande inte uppfattas
som dualistiska utan som en helhet.524 Om arbetet i slutändan bidragit till att stärka identiteten på pedagogiskt arbete som forskningsfält
är upp till att andra att bedöma.

9.2.3. Ett bidrag till lärare, blivande lärare och elever
Om man för en stund bortser ifrån hur faktorer bundna till forskningens genomförande (upplägget på intervjuer etc.) kan ha påverkat vad

Thornton, Stephen, 2008, s. 19.
Sjøberg, Svein 1998 [2002], s. 26 ff.
524 Orlenius, Kennert & Strömberg, Marianne, Pedagogiskt arbete som vetenskap: förytligande eller
fördjupning?, Paperpresentation vid nationell konferens om Pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna
2013.
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lärarna uttryckte om sin ämnesförståelse så finns hos lärarna vad jag
stundtals uppfattat som ett opreciserat språkbruk. I detta ligger en
utvecklingspotential. Lars-Erik Bjessmo betonade redan 1990 vikten
av att samhällskunskapslärare definierade och förstärkte sin profession, något som enligt honom kunde innebära utvecklandet av ett gemensamt språk.525 Bjessmos uppmaning har fortfarande aktualitet.
Ett didaktiskt ämnesspråk är mer preciserat än det vardagliga språket, vilket gör att man kan föra mer precisa samtal om undervisning.
Begreppen i ett ämnesspråk kan även användas för att artikulera oartikulerade kunskaper. Det är först då något artikuleras som möjligheterna ökar att se vad detta något är på ett tydligare sätt. Det är i artikulerandet som de ömsesidiga sambanden mellan lärarens ämnesförståelse och undervisningsämne har en chans att bli synliggjorda
(givetvis med reservation för att man aldrig på ett fullständigt sätt kan
beskriva det man gör). Ett mer differentierat språkbruk kan underlätta för läraren att urskilja undervisningsproblem samt formulera
och tillämpa lösningar. En konsekvens av ett mer differentierat
språkbruk kan därför bli att elevernas möjligheter till måluppfyllelse
ökar. Om läraren i Ference Martons mening vill möjliggöra för eleverna att ”…agera i sin omvärld på ett kraftfullt sätt” så måste vi, enligt samme Marton ”…möjliggöra för dem att se världen på ett kraftfullt sätt.”526 Det förutsätter att läraren har ett språk att använda för
att kommunicera relationen mellan långsiktiga övergripande undervisningsmål och kortsiktigare delmål till eleverna samt för att beskriva den funktion innehåll och metoder fyller i förhållande till målen.
Att med hjälp av begrepp reflektera över sin ämnesförståelse respektive undervisningsämne kan bidra till ett mer mångfacetterat, dynamiskt och fördjupat förhållningssätt hos läraren. Göran Linde syftar
med begreppet potentiell repertoar på lektioner som läraren, utifrån
sin erfarenhetsbank, har möjlighet att hålla. Den manifesta repertoaren syftar på lektioner läraren faktiskt håller. Linde ser ett samband

Bjessmo, Lars-Erik, 1990, s.21. Gemensamt yrkesspråk har en gammal historik som mål med
professionsutveckling för lärare. Redan Philip Jackson efterlyste ett mer preciserat yrkesspråk för
lärare, Jackson, Philip, 1968 [1990], s. 143f.
526 Marton, Ference, Om praxisnära grundforskning, I: Forskning av denna världen II-om teorins
roll i praxisnära forskning, Vetenskapsrådet Stockholm 2005, s. 107f.
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mellan dessa och menar att ”Ju rikare och större den potentiella repertoaren är, ju mer strategiskt utvald och riktad kan den manifesta
repertoaren bli.”527 Det är lätt att se parallellerna till ämnesförståelse
och undervisningsämne. Ju mer mångfacetterad ämnesförståelsen är
desto större är chansen att läraren utformar undervisningsämnet på
ett didaktiskt relevant sätt. Som Harding konstaterat kan en mer
mångfacetterad ämnesförståelse ge läraren större möjligheter att
möta varje enskild elev och därmed få fler elever att tillgodogöra sig
undervisningen.528 Forskningsresultat pekar mot att lärarens förmåga
att på ett bestämt innehåll undervisa varierat och dynamiskt är avgörande för elevernas lärande.529 Om läraren kan förklara och representera innehållet på flera sätt ökar chansen att uppnå planerade undervisningsmål. Studien har förhoppningsvis satt ljuset på nyheters potential som explanatory tool, möjligtvis kan den insikten bredda det
som Hulshof och Verloop kallar för lärarens representation repertoar.
Begrepp som förekommer i studien (som externa och interna mål,
första och andra ordningens kunskaper, demokratisk, kommunikativ och geopolitisk orientering samt ämnesförståelse och undervisningsämne) kan användas för att sätta fokus på föreställningarna
bakom det man som lärare gör i undervisningen. Reflektionen riskerar då inte att stanna vid ett fokus på görandet, för att låna Ingrid
Carlgrens ord.530 En tydligare bild av föreställningar bakom kan leda
till att läraren på ett mer medvetet sätt utnyttjar situationer för att
uppnå målen. Det kan också innebära att läraren förhåller sig på ett
mer reflexivt sätt till inflytandet från en ämnestradition, som är stark
just i samhällskunskap. Begreppen kan utnyttjas av lärare för att tala
om, vad Hitchcock och Hughes har beskrivit som, den komplexa men
samtidigt vardagliga och rutinartade verksamhet som undervisning
oftast är. Uppmaningen till ett preciserat yrkesspråk bör emellertid
också förstås i relation till den förtätade informationsmängd och hän-

Linde, Göran, 2006, s. 50.
Harding, James Carig, 1999, s. 246.
529 Hattie, John, 2003.
530 Carlgren, Ingrid, Om nödvändigheten av ett kunskapsobjekt för ett kunskapsproducerande utvecklingsarbete, I: Forskning av denna världen II-om teorins roll i praxisnära forskning, Vetenskapsrådet Stockholm, 2005.
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delserikedom som kännetecknar ett klassrum. Förtätningen sätter
gränser för hur intellektuellt djuplodande och precisa samtal som kan
föras om det som händer och inte händer. För att kunna överblicka
allt och inte gå vilse i detaljer utvecklar läraren ett mer vardagligt och
trubbigt språk.531 Viljan till överblick är existentiellt betingad och
bottnar i ett behov av helhet och meningsfullhet. Det är viktigt att inse
när praktiker och forskare möts för att diskutera undervisning.
Den oartikulerade kunskap som tycks finnas i nyhetsanvändningen är
ett argument för att lärare måste ges möjlighet att följa kollegors
undervisning och reflektera över deras utförandekunskaper. 532 Det är
samtidigt ett argument för att försvara lärarstudenters praktik. Att
huvudsakligen studera undervisning baserad på påståendekunskap
skulle innebära att endast en del av lärares yrkeskunskaper synliggjordes. Det är ett argument för att också få fler forskare att leta sig in
i klassrummet. Som van Manen poängterat är det relevant att man på
lärarutbildningen frågar sig om inte undervisning oftare borde studeras på sina egna villkor, frikopplad från teori, för att undvika att associeras med praktiserad teori.533
Hur kan den kunskap som lärarna i studien besitter överföras till
målgruppen lärare och blivande lärare? Lärarnas kunskaper är på ett
plan personliga, erövrade genom personliga erfarenheter, vilket begränsar möjligheterna till generalisering. I rollerna som offentliga
samhällskunskapslärare delar de dock egenskaper med många andra,
vilket gör det både möjligt och relevant att generalisera kunskaperna.
I avhandlingsarbetet har deras kunskaper teoretiserats och formaliserats. Kunskapen är dock inte tänkt att tillämpas på ett instrumentellt sätt av andra samhällskunskapslärare. De ämnesförståelser och
undervisningsämnen som presenterats skall inte uppfattas som teorier som ska praktiseras av lärare eller adderas till kunskaper de redan har, speciellt inte med tanke på att lärare ofta uppfattar forskning

Jackson, Philip, 1968 [1990], s. 145ff.
Endast en av fyra lärare i studien uppger att det sker mycket samarbete med ämneskollegor.
Andra studier visar samhällskunskapslärare och lärare i social studies som ämneskollegialt isolerade,
se Naeslund, Lars, 1991; Karlsson, Annika, 2011; Jansson, Tobias, 2011; Stodolsky, Susan S., 1988.
Det borde därför finnas ett behov av inblick i ämneskollegors undervisning.
533 van Manen, Max, 1995, s. 11ff.
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som alltför teoretisk.534 Kunskapsbidraget har en annan karaktär och
återknyter till resonemanget om ett preciserat språkbruk. Jag delar
Ingrid Carlgrens synsätt att tillägnandet av kunskap inte främst handlar ”…om att lära sig ’fler saker’ utan om att utveckla ett alltmer differentierat erfarande.”535 I likhet med henne uppfattas en teoretiserad
praktik, snarare än praktiserad teori, som en framkomlig väg för att
utveckla lärares yrkeskunskaper.536 En del av en teoretiserad praktik
kan innebära att man både talar om och uppfattar undervisning på ett
mer preciserat sätt.
Undervisningens komplexitet gör det svårt att generalisera resultat
för att omsätta dem praktiskt som teorier. Med den känslighet för den
lokala miljön och de inslag av osäkerhet i yrket, som Cochran-Smith
och Lytle talar om, har lärare själva mer insikt än andra i att forskning
måste anpassas. Lärarens ämnesförståelse utvecklas visserligen som
en strategi för att hantera osäkerhet. Trots detta påverkas undervisningen ständigt av oväntade situationer, vilket till och med är ett skäl
till att lärare trivs med arbetet.537 Att systematisera kunskaper från
lärare och överräcka dem till andra lärare i sken av att de direkt ska
omsättas skulle signalera att det finns färdiga svar på alla undervisningssituationer. Kunskaperna skulle dessutom riskera att uppfattas
enbart som tekniska tillämpbara medel. Det skulle ge sken av att man
kan ta en genväg förbi nödvändiga frågor om hur man själv ser på
undervisningens och skolans övergripande uppgift och hur frågorna
kan hanteras i enskilda situationer. Det skulle bryta mot en grundläggande utgångspunkt i den här studien; att alla beslut som rör inte
bara mål utan även metoder och innehåll är moraliska beslut.

van Manen, Max, 1995, s. 8; Nuthall, Graham, 2004, s. 274.
Carlgren, Ingrid, 2015, s. 71.
536 Carlgren, Ingrid, 1990, s. 83.
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9.3. Fortsatt forskning
9.3.1. Ämnesförståelse och undervisningsämne
En viktigt steg efter denna studie är att undersöka ämnesförståelser
hos lärare på alla nivåer i skol- och utbildningssystemet. De fåtal studier med ansats att beskriva samhällskunskapslärares helhetsförståelse av ämnet rör enbart gymnasielärare. Hela fältet behöver utforskas; från grundskolelärare, gymnasielärare till lärarutbildare. Ett ytterligare steg är att fokusera relationen mellan lärarens ämnesförståelse, undervisningsämne och det av eleven upplevda ämnet. Det behövs mer kunskap om sambandet mellan dessa nivåer, inte minst
mellan undervisning och lärande. Lärarna i studien iscensätter
sinsemellan olika kunskapspraktiker genom sin nyhetsanvändning.
Nyheter används för olika kunskapsändamål beroende på lärare. Enforskningsuppgift är att studera om och hur olika kunskapspraktiker
också leder till olika typer av lärande.
En konsekvens av bristen på studier av ämnesförståelsekaraktär är att
vi också saknar kunskap om hur samhällskunskapslärares ämnesförståelser påverkar deras förhållningssätt till läro- och kursplaner och
till förändringar i dessa.538 En läroplansreform genomfördes 2011 då
empiriinsamlingen var avslutad. En intressant fråga är hur reformerna kommit att anslutas till de deltagande lärarnas ämnesförståelse
och undervisningsämne. De nya styrdokumenten ställer bland annat
högre krav på läraren att skapa förutsättningar för lärande och i synnerhet lärande av ämnesspecifika färdigheter. Enligt Carlgren innebär
detta att läraren på ett tydligare sätt än tidigare måste artikulera och
kommunicera mål, innehåll och metoder till eleverna.539 Det är en
utmaning med tanke på de inslag av oartikulerad kunskap som tycks
finnas hos lärare.
Ett annat tänkbart forskningsområde rör ämnesinnehållet, både i
ämnesförståelse respektive undervisningsämne. Det finns en stark
innehållstradition på en yttre nivå i form av kunskapsområden. Vi vet

Insatser har däremot gjorts i historiedidaktik gällande denna fråga av bland annat Berg, Mikael,
2014.
539 Carlgren, Ingrid, 2015, s. 29.
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hur den ser ut och det behöver knappast undersökas mer. Vad som
däremot bör göras till föremål för forskning är de prioriteringar lärarna gör på en inre innehållsnivå och som är synliga i de innehållsbegrepp man använder. Vi behöver veta mer om hur dessa prioriteringar
kommer till uttryck i undervisningen och vilken karaktär de ger
undervisningsämnet. Ytterligare en fråga gäller rötterna till innehållstraditionen. Den kunskapen är nödvändig om det finns en ambition
att förändra innehållet. Kontinuiteten gällande innehåll kan tyckas
anmärkningsvärd med tanke på de samhällsförändringar som inträffat sedan Bromsjös studie 1965. Det behövs forskning om sambanden
mellan lärarnas prioriterade innehåll och innehållet i lärarutbildningsämnet samhällskunskap. En central fråga är i vilken utsträckning traditionen upprätthålls genom de val som görs på lärarutbildningen och i vilken utsträckning traditionen lever sitt eget liv ute på
skolorna och hos lärarna. När det gäller lärarnas målsättningar finns
visserligen en större variation men eftersom aspekter i målen återkommer regelbundet i studier så är liknande frågor relevanta även
här; i vilken grad upprätthålls lärares målsättningar av det som betonas på lärarutbildningen och hur utvecklas lärarens komplexa målbilder i relation till detta.
Nyhetsanvändning
Ett forskningsfält, snarare än en forskningsfråga, är nyhetsanvändning i samhällskunskap. Förhoppningsvis har föreliggande studie bidragit med viss systematik som kan gagna forskningsfältet och framtida forskare. Här finns flera perspektiv att titta närmare på och som
rör nyheters roll som didaktiskt verktyg. Det behövs forskning som
bidrar till en större medvetenhet om hur kunskap som manifesteras i
undervisningen påverkas av de former av nyhetsanvändning som används men också av lärares respektive elevers nyhetspreferenser. Det
behövs också forskning som på ett stringent sätt prövar den hypotes
som förekommer i de teoretiska utgångspunkterna; om ett samband
mellan komplicerat undervisningsinnehåll och en rikligare nyhetsanvändning. Hypotesen grundar sig på föreställningen att det på ett
komplicerat innehåll finns större anledning för läraren att använda
didaktiska representerande redskap än på ett enklare innehåll. Lärarens nyhetsanvändning borde därför vara mer frekvent på kunskapsområdet nationalekonomi än exempelvis lag och rätt. Utan att ha
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gjort en systematisk kartläggning och jämförelse är mitt intryck att
hypotesen inte verkar stämma. Det generella intrycket är att inget
kunskapsområde sticker ut på ett påtagligt sätt när det gäller förekomsten av nyhetsanvändning. Det kan tyda på att lärarna uppfattar
allt innehåll som lika komplicerat och för eleverna lika krävande. Det
behövs mer systematisk och storskalig forskning kring den här typen
av frågor.
Jämförande insatser kan också göras av den geopolitiska profil som
manifesteras på olika kunskapsområden genom lärarens nyhetsanvändning. På exempelvis kunskapsområdet nationalekonomi använde
sig två av studiens lärare av både nationella och internationella nyheter i ungefär lika stor omfattning. Den typen av geopolitisk kontrastering kan ge förutsättningar för inte bara ett bredare ekonomiskt utan
också politiskt och kulturellt intresse som sträcker sig utanför landets
gränser. Insatser behövs också gällande den geopolitiska profilen på
lärarens sammanlagda undervisningsämne. De deltagande lärarna var
orienterade mot en nationell respektive internationell samhällsnivå i
lika stor utsträckning. Det kan relateras till Odenstad som fann en
nationell tyngdpunkt i prov som användes på gymnasieskolan. Det
kan vittna om en större geopolitisk komplexitet i undervisningsämnet
än i provämnet, men det är exempel på ett antagande som kan utforskas vidare. Att de tre lärarna med starkare inslag av samhällsanalys
hade en bredare geopolitisk profil än den läraren med starkare inslag
av samhällsorientering är även det ett tänkbart mönster att utforska
vidare. Det är ett mönster som för övrigt uppmärksammats tidigare av
Berg i historiedidaktisk forskning.
Efter att ha ägnat en del utrymme åt innehåll är det dags att avslutningsvis också rikta ett ljus mot frågan om målsättningar och vad det
ur ett demokratiperspektiv kan innebära att externa mål tonas ned i
undervisningsämnet i jämförelse med ämnesförståelsen och att kontroversiella nyheter i en så begränsad utsträckning används för öppna
samtal. Läsarens ideologiska respektive forskningsideologiska övertygelse avgör om man uppfattar det som viktiga eller mindre viktiga
frågor för forskningen och för samhällskunskapsundervisningen i
framtiden.
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Summary
Aim, research questions and problem context
The aim of this thesis is to contribute with knowledge of the professional teacher’s thinking about the subject social studies and its relation to the teacher’s teaching. Thus the three identified research issues, presented through three sub-studies, are:
1. Which in-classroom-teaching-content do the experienced social studies teachers prioritise?
2. Which subject conceptions are social studies teachers expressing in speech?
3. Which role does news play in a teaching situation, and how is
it related to teachers’ conceptions of the subject?
The study is based on the teacher as a curriculum maker and the
teacher’s images of social studies related to descriptions based on the
written curriculum. In previous studies in the field of social studies,
both in Sweden and internationally, there are different images due to
different perspectives, studies based on the written curriculum or
studies based on teachers and teaching. Focusing on the written curriculum the subject definition is based on highly dichotomous categories. Also in Sweden the subject has often been described as fragmented, unclear, varied, and lacking a link to an academic main discipline which can be a logical consequence of the broad political and
ideological legitimacy historical linked to the subject. On the other
hand, teacher studies show a more complex image of the subject,
where seemingly conflicting perceptions harmonise. Thus it is legitimate to separate but also to complement studies based on the written
curriculum and studies based on teachers and teaching.
A review of Swedish research on social studies teachers show that the
complexity is mainly concerning the goals. The teachers’ goals, expressed in previous studies, have been categorised as follows: the
Adaptive Approach: the goal is to help pupils adjust to and develop
an ability to cope with society's prevailing values, the Changing Approach: the goal is to encourage pupils to argue, take a stand and get
involved in society, the Analytical Approach: the goal is to provide
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pupils with an understanding of the concept of society, and their
causes and effects and the Informative Approach: the goal is to educate pupils on how society is structured and contextual definitions.
Teachers combine all four categories. The review also shows that
teachers prioritise and share the same content, traditionally dominated by political science and news. However previous research has not
emphasised the use of news and therefore the knowledge about its
importance is poor. Thus one hypothesis is that social studies teachers
seem to share the same content but will execute their teaching according to their individually defined goals.

Theoretical references
According to the teacher thinking research genre, and to researchers
as Freema Elbaz and Donald A. Schön, the professional teacher is
perceived as a curriculum maker. Teachers are expected to act in a
complex teaching environment and put their own spin on the teaching. The complexity pushes the teachers to constantly reflect on their
teaching and find new strategies to manage this complexity. An assumption is that the teachers store both their articulated and unarticulated reflections and strategies. This experience-based competence
then guides, rather than directs, the teachers’ classroom actions and
behaviours and it also provides them with guidelines of perception.
The subject conception is regarded as a strategy developed by the
teacher. The term is based on the teachers’ approach to the objective,
content and methods of their teaching. It is also revealed in the way
they talk and express themselves, understood as propositional
knowledge, in interviews and conversations. This is seen as a reflection of their thinking. The teachers’ approach to the objective is reflected in their choice of content and methods. Consequently the assumption is that the three concepts are linked together. The concept
of subject conceptions is based on terms and beliefs found in earlier
international teaching research within social studies and history education. Fundamental concepts in this study are internal and external
goals and the understanding that teachers combine the two. Internal
goals are disciplinary, social analytical goals while the external goals
exceed the internal, and are democratic, civil and existential. An as340

sumption is that the teachers combine these goals using internal goals
as tools to attain external goals. Thus internal and external goals are
not conflicting and should not be separated which often has been the
case in research on social studies education. The teachers’ subject
conceptions are however presumed to have a certain profile possible
to distinguish. Another assumption is that the relation between skills
and content is not dichotomous. Skills require facts.
The teacher’s teaching is executed in a complex environment where
the teacher is expected to deal with various conflicting demands and
dilemmas. Meanwhile the teacher, as an individual, seeks a holistic
and coherent interpretation of reality. The teacher therefore manages
to unite seemingly conflicting perspectives, a complexity that demands a strategy and develops the teacher’s subject conception
though the subject conception and manifested teaching cannot fully
coincide. The term subject manifested in teaching is used when referring to the social study subject that is actually performed in the classroom by the teacher, or more precisely in the teacher’s verbal action
when teaching (meaning speech). The subject manifested in teaching
is presumed to reflect the teacher’s skill to teach social studies and is
understood as his or her performance knowledge. In this study, the
subject manifested in teaching mainly concerns the teaching executed
in the teachers’ use of news. An assumption is that news is used as a
didactic tool to represent and express knowledge. The individual
teacher’s preference of knowledge is presumed to influence the use of
news. News is used in two different forms; news coverage and news
integration. One can see various forms of subjects manifested in
teaching connected to the individual teacher’s different ways of using
news. In addition one can distinguish an aggregated subject manifested in teaching when combining the two forms.
The teachers’ propositional knowledge and performance knowledge
are epistemology different, but mutually integrated. To distinguish
the teachers’ thinking from their execution is difficult, and not necessary for this study. The teachers’ thinking is expected to influence the
teaching and the teaching generates new thinking.
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The propositional knowledge and the performance knowledge generated in this study are not meant to be directly applied by other or future teachers in this area. Therefore the teachers in this study should
not be perceived as experts or role-models. The complex nature of
teaching prevents research results to be instrumentally applied. Instead the study should be perceived as a contribution to the professional teacher’s reflection.
The theoretical and analytical frameworks rely on various ideas and
concepts of subject conception. Due to epistemological differences the
frame was somewhat adjusted when analysing the subject manifested
in teaching. The teacher’s perception of the overall goals and interim
goals was characterised and analysed. The teacher’s perception of the
objective is assumed to be manifested in the teacher’s choice of content and teaching methods therefore these were also analysed. In
terms of goals the internal disciplinary ones are operationalised in
five types of skill knowledge. The external goals are partly operationalised by the criteria of informative and society-changing goals known
from previous research, and partly by three democratic theoretical
views. The teaching methods are analysed in the light of the communicative position the teacher tends to approach in the event of controversial content or controversial news. The evaluation of the content
depends on which knowledge areas the teacher is prioritising, and on
the geopolitical profile of the area or news.

Participants in the study and research methods
The participants are four experienced social studies teachers, in upper
secondary school, working in both theoretical and vocational training
programs. The empirical material consists of 48 lessons and close to
58 hours of recorded teaching, interviews and conversations with the
four teachers. The interviews are open / semi-structured and based on
a template. During all recordings, interviews and observations, a digital dictaphone was used and all material has been transcribed. The
analytical approach is abductive. An initial tentative processing and
analyse of the material was conducted before the theoretical frameworks were applied. In the study a qualitative approach is mainly applied even though some quantitative methods also have been used.
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The first sub-study (about prioritised content) is based completely on
a quantitative analysis while the third sub-study (use of news related
to the teacher’s subject conception) is partly quantitative. The second
sub-study (the teachers’ subject conception) is however entirely qualitative.

Results of the three sub-studies
The results from the first sub-study show that the observed teachers
mostly dedicated the time to, and therefore prioritised, the fields of
international politics, government, economics, European Union and
news. From a disciplinary perspective most time was dedicated to a
political science content. The presence of news in the teaching was
significant. The results also show that teachers used news differently;
news coverage applied in more than 1/3 of the lessons, and news integration meaning teachers connect their teaching within different
content areas to news. These two constituted a considerable share of
the use of news.
The results from the second sub-study show that the teachers had different subject conceptions, all characterised by a complexity as internal and external goals harmonise but at the same time with a distinct
main focus. The variety of conceptions mainly concerned different
perceptions of the goals. The teachers widely shared a common content emphasising government, international politics and economy.
The interviews also showed that news were covered in different ways.
The goals, connected to the news coverage, highlighted by the teachers had a poor connection to the overall goals expressed in their subject conceptions. Instead they rather appeared to be interim goals.
The analysis of the classroom teaching in sub-study three was based
on the knowledge expressed by the teachers when using news as a didactic tool. The results show that news had a prominent role transferring knowledge, both internal and external, and that the teachers in
general used news to express knowledge in a number of ways; ranging
from moral to analytical skills. It was also shown that the teachers’
knowledges manifested in the teaching were well aligned with their
subject conception. However, the overall external goals were less em343

phasised, in favour for internal goals, when news was used in a teaching situation. Thus the subject conception had a more external focus
than internal, compared to the subject manifested in teaching. In reality this means the teachers, to a much less extent than what is expected after analysing the interviews, expressed political and moral
goals in the classroom situation. Differences in knowledge profile
were notable though between news coverage and news integration.
News coverage was more used by some teachers to express external,
political and moral goals, while news integration had a clearer internal or disciplinary profile. In relation to other teaching, news coverage
can be regarded as an arena for political and moral education.
The aim of the thesis, to contribute with knowledge about the professional teacher’s thinking about the subject social studies and its relation to the teacher’s teaching, has been achieved. The results show
that the teachers all express individual conceptions of social studies
and that it is more or less manifested in the teaching.

Discussion
The teachers’ priorities regarding content, shown in the first substudy, reveals a strong tradition in social studies. This has been observed in previous research based on teachers’ perceptions but not on
executed teaching. The study has identified the prominent use of news
and thus news should from this point be considered as part of a tradition both on a perceived and executed level. The distinct content tradition nuances the idea of a blurred subject lacking a clear academic
identity. Sub-study two shows that despite the complex and seemingly
conflicting perspectives it is possible to describe coherent subject conceptions among teachers in social studies. The process of analysing
has been occasionally demanding due to the varying clarity in the
teachers’ perceptions of goals and their interrelations, a phenomena
that has been observed in previous research. There are various explanations to why some teachers more clearly expressed the overall goals
and its connection to interim goals. One could be teachers varying
ability to articulate the goals but also the possibility given in the interviews to in depth clarify their goals. Another explanation could be the
multi-disciplinary and complex character of social studies education
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in comparison with e.g. history education. To analyse the content priorities within the teachers’ subject conceptions was less demanding.
As mentioned earlier the teachers prioritised similar areas such as
government, international politics, economy and news even though
the choices made within a certain area of knowledge revealed a more
complex image. Especially in terms of varying concepts used by the
teachers. Thus the seemingly strong tradition affects the choices of
knowledge areas but the teachers’ individual subject conceptions influence the teaching and give the possibility to present a personal spin
on the subject.
It can also be established that the teachers’ subject conceptions were
more complex and multifaceted than stated in previous research
based on the written curriculum e.g. Thomas Englund’s categories.
This underlines the complex classroom situation which makes the
teacher, in search for coherence and existential meaning, develop eclectic and holistic conceptions. Thus it is important to make a distinction between studies based on the written curriculum versus studies
based on teachers. The studies have different epistemological and ontological foundations, which undoubtedly presents different images of
the subject. This knowledge is vital when using categories based on
the written curriculum as a starting point in studies of teachers’ subject conceptions and vice versa.
The results also revealed a line between teachers’ subject conceptions
and the subject manifested in teaching though there are certain differences to be aware of. The teachers’ subject conception tended to be
more focused on external goals while these were less emphasised in
the teaching. Therefore the social study subject seems to change character during the transformation process starting with the teachers’
expression of the subject ending up in their actual classroom teaching.
The discrepancy peaked in the news integration context. There are
numerous possible reasons. One explanation could be that teachers
are expected to deliver measurable knowledge when teaching, which
means political and moral goals are less emphasised. Another explanation can be found in the research method. Being observed in the
classroom could have affected the teachers to supress their political
and moral goals.
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Hopefully this study can contribute to a more detailed differentiation
of the subject social studies; research based on the written curriculum, based on teachers, based on students or based on textbooks. The
study clarifies how different epistemological and ontological starting
points result in different perceptions of the subject. However, it is notable to realise that the two perspectives, based on teachers or on the
written curriculum, are not completely different as the didactic categories can be perceived and identified in the subject conceptions. The
difference is that each subject conception, unlike the didactic categories mentioned before, consists of several perspectives harmonising,
instead of being perceived as contra dictionary. Thus it is essential
that research on social studies to a greater extent starts in the complexity of external and internal goals. This study shows that social
studies in Swedish research can be explored from a position beyond
dichotomous dead ends between disciplinary and political goals focusing less on what the subject should be. Instead the ambition could
be to focus more on what the subject actually is.
This study has also revealed a need for a more precise professional
subject language in order to help teachers to understand and present
their teaching. Concepts such as internal and external goals can enable teachers to articulate and express unarticulated knowledge, leading to a clearer perception of the relation between the teacher’s subject conception and the subject manifested in teaching. This desired
professional language can contribute to a more structured and systematic approach to achieve desired learnings. A more precise subject
conception encourages a more diverse representation of the subject
content and enables to achieve teaching goals. The focus on news, revealed in this study, shows the potential that lies in news used as a
didactic tool to represent different areas of knowledge and goals.
It is relevant for future studies to investigate teachers’ subject conceptions at all levels of the education system; from elementary school to
teacher education. Next step could be to focus on the relation between
the teacher’s subject conception, the subject manifested in teaching
and the student’s perception of the subject. The lack of studies based
on subject conceptions underlines the need for a greater comprehension of how social studies teachers’ subject conception influences their
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approach to the written curriculum and reforms taken place e.g. the
reform GY11. It is also vital to study explanations behind the strong
tradition concerning subject content which is essential for any changes that might arise in the future. Research on the connection between
the professional teachers’ content priorities and teacher education’s
priorities is needed. Though a greater variety in teachers´ perceptions
of goals has been found a certain regularity is obvious. Therefore similar questions about connections between how professional teachers
perceive the complexity of internal and external goals and how the
teacher education influences these perceptions could be explored. A
new field to develop in future research is the use of news in social
studies. This is needed to contribute to a stronger didactic awareness
of how goals manifested in teaching are influenced by the different
forms of news coverage and news integration, revealed in this study,
and also the teachers’ and students’ different news preferences.
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Källor

Muntliga källor

Intervjuer
Intervjuer med Lisbeth 2009-10-15, 2009-11-05, 2010-04-12. Intervjuutskrifter
och ljudfiler i författarens förvar.
Intervjuer med Marianne 2009-11-03, 2009-11-10, 2010-04-23. Intervjuutskrifter
och ljudfiler i författarens förvar.
Intervjuer med Björn 2009-11-11, 2009-11-18, 2010-02-24. Intervjuutskrifter och
ljudfiler i författarens förvar.
Intervjuer med Tomas 2009-11-25, 2009-12-09, 2010-06-08, 2010-06-14. Intervjuutskrifter och ljudfiler i författarens förvar.

Observationer
Observationer av Lisbeths undervisning perioden 2009-10-12 till 2009-11-05 samt
2010-04-12 till 2010-04-22. Observationsutskrifter och ljudfiler i författarens förvar.
Observationer av Mariannes undervisning perioden 2009-11-03 till 2009-11-27
samt 2010-04-20 till 2010-05-04. Observationsutskrifter och ljudfiler i författarens förvar.
Observationer av Björns undervisning perioden 2009-11-09 till 2009-11-23 samt
2010-02-22 till 2010-02-26. Observationsutskrifter och ljudfiler i författarens förvar.
Observationer av Tomas undervisning perioden 2009-11-25 till 2009-12-09 samt
2010-03-09 till 2010-05-25. Observationsutskrifter och ljudfiler i författarens förvar.

Offentligt tryck
Regeringens proposition 2008/09:87 Tydligare mål och kunskapskrav-nya läroplaner för skolan Prop. 2008/09:87
Statens offentliga utredningar 1946:31 Ecklesiastikdepartementet 1940 års skolutredning betänkande och utredningar VI Skolans inre arbete-Synpunkter på
fostran och undervisning Stockholm 1946
Statens offentliga utredningar 1948:27 Ecklesiastikdepartementet 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling Stockholm 1948 Ivar Hægströms Boktryckeri A.B.
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Informationsbrev till skolledning och lärare i samhällskunskap
Förfrågan om Er medverkan i en undersökning om ämneskonstruktion och undervisningsstrategier hos erfarna gymnasielärare i samhällskunskap
Hej! Mitt namn är Roger Olsson. Jag är doktorand i Pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Anledningen till att jag kontaktar er
gäller en förfrågan om att delta i ett forskningsprojekt. Jag söker en
lärare i samhällskunskap från er skola som vill delta i projektet. Efter
att ha arbetat som gymnasielärare i samhällskunskap, och under senare år som lärarutbildare i samhällskunskap vid Karlstads universitet, arbetar jag nu med ett avhandlingsprojekt. Jag är intresserad av
hur erfarna gymnasielärare i samhällskunskap undervisar och arbetar
med ämnet. Jag är inte intresserad av om lärarna undervisar på ett
riktigt eller felaktigt sätt. Den lärare jag söker ska vara utbildad gymnasielärare i samhällskunskap och ha arbetat minst fem år (gärna
längre) med samhällskunskap på gymnasiet.
Olika undersökningsmetoder kommer att användas. En metod är observationer där jag följer och observerar lärarens undervisning i totalt
cirka fyra veckor (två veckor under höstterminen och två veckor under vårterminen). Jag är speciellt intresserad av att studera lärarens
arbete med A – kursen i samhällskunskap i en bestämd klass. Den
andra metoden är intervjuer och samtal med läraren som pågår kon368

tinuerligt under de fyra veckorna. Intervjuerna kommer att spelas in
på diktafon. Jag ser ett samarbete mellan mig och läraren i forskningsprocessen där vi har ett ömsesidigt utbyte av tankar och där läraren fungerar som medtolkare av sin egen undervisning. Jag är också
intresserad av att ta del av belysande exempel från lärarens undervisning som t.ex. elevuppgifter, prov, läroböcker etc. Här vill jag betona
att elevernas resultat och prestationer inte står i fokus vilket betyder
att undervisningsexempel som t.ex. prov inte ska vara ifyllda och bearbetade av eleverna.
Min ambition är att följa lärarens vardagliga arbete. Läraren skall därför inte göra några avsteg ifrån sina vanliga rutiner. Undersökningen
inkräktar så lite som möjligt på lärarens och elevernas normala arbete. Jag hoppas dock att det finns ett visst utrymme för samtal innan
och efter genomförd undervisning. Jag har för avsikt att spela in lärarens tal under de aktuella lektionerna. Det handlar enbart om tal, inte
om filmupptagningar av undervisningen. Det bör också betonas att
lärarens arbete står i fokus, inte eleverna. Trots detta kommer eleverna att informeras på förhand om syftet med undersökningen och min
roll i klassrummet. Elevernas deltagande bygger på frivillighet och
samtycke. Eleverna kommer att informeras om att de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill. Samma princip gäller för läraren. Allt
material som samlas in kommer att kodas vilket innebär att skolan,
deltagande elever och läraren avidentifieras och inte kan spåras.
Min förhoppning är att ni är intresserade av undersökningen och att
det finns en lärare på skolan som vill delta och som uppfyller urvalskriterierna. Studien inleds först efter att ni i skolledningen
gett ert godkännande till mig att kontakta samhällskunskapslärarna på skolan. Jag skulle uppskatta om ni lämnade
ert godkännande inom två veckor från det datum då det här
brevet skickades ut, min plan är att inleda studien under
hösten 2009. Ni kan godkänna genom att skicka ett mail till
mig där det framgår vem som är kontaktperson för samhällskunskapslärarna på skolan. En önskan är att den aktuelle
läraren utses internt av gruppen samhällskunskapslärare på skolan.
Den aktuelle läraren får inte delta i någon annan pågående studie under perioden eller sedan tidigare vara bekant med mig.
369

Avslutningsvis vill jag betona att den doktorsavhandling, som undersökningen är en del av, finansieras av Karlstads universitet och publiceras i universitets regi. Delar av studien kan komma att publiceras i
vetenskapliga tidskrifter och konferensbidrag. Resultatet av undersökningen kan förhoppningsvis komma både verksamma och blivande samhällskunskapslärare till godo och användas i utvecklingen
av den egna undervisningen.
Om Ni har frågor eller vill anmäla intresse av att delta i studien kontakta mig:
Roger Olsson
Tel: 054/7001330
Mail: roger.olsson@kau.se
Ni kan även vända Er till mina handledare vid Karlstads universitet
och Avdelningen för politiska och historiska studier:
Bengt Schüllerqvist (docent i historia)
Tel: 054/7002318
Mail: bengt.schüllerqvist@kau.se
Kenneth Nordgren (lektor i historia)
Tel: 054/7001427
Mail: kenneth.nordgren@kau.se
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Till gymnasielärare i samhällskunskap
Angående Din medverkan i en undersökning om ämneskonstruktion och undervisningsstrategier hos erfarna gymnasielärare i samhällskunskap
Hej! Du är en av de lärare som visat intresse av att delta i min undersökning om samhällskunskapslärares ämneskonstruktioner och
undervisningsstrategier. Jag är tacksam för ditt intresse och ser fram
emot att inleda studien tillsammans med dig. I det här informationsbrevet finns en mer detaljerad beskrivning av studiens upplägg. Till
att börja med vill jag poängtera att undersökningen är en del av en
doktorsavhandling som senare publiceras vid Karlstads universitet.
Resultaten kan komma att publiceras i vetenskapliga tidskrifter samt
konferensbidrag.
Inledningsvis hoppas jag att du uppfyller urvalskriterierna och är en
utbildad gymnasielärare i samhällskunskap som arbetat minst fem år
(gärna mer) med samhällskunskap på gymnasiet. Jag hoppas också
att du just nu arbetar med A – kursen i samhällskunskap och att kursen löper över både höst- och vårterminen. Jag utgår ifrån att du inte
deltar i någon annan undersökning under perioden och att du inte är
bekant med mig sedan tidigare.
Projektet som du kommer att delta i rör ämnesdidaktisk lärarforskning i samhällskunskap, ett ganska outforskat fält. Jag intresserad av
hur erfarna gymnasielärare konstruerar samhällskunskapsämnet. Jag
är också intresserad av vilka undervisningsstrategier erfarna lärare
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utvecklat och använder sig av. Kort uttryckt så vill jag studera hur du
undervisar i samhällskunskap. Jag vill inte kontrollera om du undervisar på ett riktigt eller felaktigt sätt. Erfarna lärares kunskaper om
undervisning kan komma både verksamma och blivande samhällskunskapslärare till godo och bli verktyg i utvecklandet av den egna
undervisningen.
Jag kommer att använda olika undersökningsmetoder. En metod är
att jag följer och observerar din undervisning i totalt cirka fyra veckor
(två veckor under höstterminen och två veckor under vårterminen).
Jag är speciellt intresserad av att studera ditt arbete med A – kursen i
samhällskunskap i en bestämd klass, även om så många observationstillfällen som möjligt är välkomna. En annan metod som kommer användas är samtal och intervjuer. Under perioden hoppas jag att vi har
möjlighet att samtala med varandra en hel del. Vid sidan av de kontinuerliga samtalen vill jag även genomföra en större intervju tillsammans med dig. Jag bifogar de frågor som den större intervjun kretsar
kring och det är bra om du tänker igenom dessa innan intervjutillfället. Den större intervjun kan eventuellt delas upp på fler tillfällen.
Min avsikt är att banda intervjun på en diktafon.
Jag tar gärna del av belysande exempel från din undervisning som
t.ex. elevuppgifter, prov, läroböcker etc. Allt material som kan tydliggöra din syn på samhällskunskapsundervisningen är intressant för
mig att ta del av. Här bör betonas att elevernas resultat och prestationer inte står i fokus vilket betyder att undervisningsexempel som
t.ex. prov inte ska vara ifyllda och bearbetade av eleverna.
Vad gäller observationer av din undervisning så vill jag betona några
saker. Jag är intresserad av och vill följa ditt vardagliga arbete. Du ska
alltså inte göra några avsteg ifrån dina vardagliga rutiner. Undersökningen ska inkräkta så lite som möjligt på ditt och elevernas normala
arbete. Jag hoppas dock att det finns utrymme för kortare samtal innan och efter genomförd undervisning. Jag har för avsikt att spela in
ditt tal under de aktuella lektionerna. Det handlar enbart om tal, inte
om filmupptagningar av undervisningen. Inspelningen kan ske på
olika sätt t.ex. genom att en mikrofon ställs på katedern eller fästs vid
dig. Ditt tal kommer därefter att skrivas ut. De som kommer att ha
372

tillgång till utskrifterna från intervjuer och observationer är förutom
jag själv mina två handledare. Allt material kommer att kodas vilket
innebär att skolan, eleverna och du själv avidentifieras och inte kan
spåras. Allt insamlat material förvaras så att obehöriga inte kan ta del
av dem.
Ditt arbete står i fokus, inte eleverna. Jag intresserar mig inte för eleverna som individer utan för hur du undervisar med eleverna. Eleverna bör dock informeras på förhand om syftet med undersökningen
och min roll i klassrummet och av praktiska skäl läggs det ansvaret på
dig. Elevernas deltagande i undersökningen bygger på frivillighet och
samtycke. De måste informeras om att de har rätt att avbryta sin
medverkan när de helst önskar utan att drabbas av negativa konsekvenser. Det bör finnas rutiner för elever som av någon anledning inte
vill medverka i undersökningen. Här kan man tänka sig olika varianter av alternativ undervisning under de veckor undersökningen genomförs, detta ansvar läggs på dig. För att samtliga elever ska få information om undersökningen så vill jag be dig att dela ut det bifogade informationsbrevet till eleverna till alla i god tid innan undersökningen påbörjas. För att säkra att alla elever får tillgång till informationen rekommenderar jag även att du läser brevet högt i klassen. Eleverna får därefter underteckna en blankett där de ger sitt samtycke skriftligt. Observera att varje elev undertecknar individuellt på
en egen separat blankett. Av praktiska skäl blir du ansvarig även för
detta moment. Liksom eleverna kommer även du att få lämna ett
skriftligt samtycke till att delta i studien. Du kan lämna över din och
elevernas undertecknade blanketter till mig i samband med vår första
träff. Liksom eleverna har även du full rätt att avbryta din medverkan
när som helst i processen utan att drabbas av negativa konsekvenser.
I forskningsprocessen strävar jag efter ett samarbete med dig. Min
förhoppning är att vi kan föra en kontinuerlig och intressant dialog
om din undervisning och om undervisningsfrågor i samhällskunskap.
Du får möjligheter att komma med egna synpunkter på mina tolkningar av din undervisning. Detta är en viktig del i den öppna forskningsprocess jag eftersträvar. Jag kontaktar dig via telefon eller mail
inom en vecka från det att jag skickat det här brevet och hoppas att vi
då kan boka ett datum för en första träff.
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Jag bifogar alltså följande: Intervjufrågor till dig, Informationsbrev
till eleverna, Din och elevernas blankett för informerat samtycke.
Med vänliga hälsningar och tack för Ditt deltagande!
Roger Olsson
Roger Olsson (Doktorand Pedagogiskt arbete)
Karlstads universitet
Tel arb: 054/7001330
Mail: roger.olsson@kau.se
Har Du ytterligare frågor kan Du även vända Dig till mina handledare
vid Karlstads universitet som är:
Bengt Schüllerqvist (docent i historia)
Tel: 054/7002318
Mail: bengt.schüllerqvist@kau.se
Kenneth Nordgren (lektor i historia)
Tel: 054/7001427
Mail: kenneth.nordgren@kau.se
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Intervjufrågor: Ämneskonstruktion och undervisningsstrategier hos erfarna gymnasielärare i samhällskunskap
Bakgrundsinformation
Ålder?
Kön?
Hur många år har Du arbetat som lärare i samhällskunskap?
Vilken ämneskombination har Du?
Vilka akademiska ämnen har Du läst i Din samhällskunskapsutbildning? I vilken omfattning har Du läst ämnena (Hur många högskolepoäng)?
Annan yrkeserfarenhet?
Intervjufrågor
Ämnes- och undervisningssyn
1. Vilket var det viktigaste motivet till att Du valde att bli lärare i just
samhällskunskap? Hur ser Du på detta motiv idag?
2. Beskriv Din undervisning: Hur arbetar Du för att få eleverna att nå
målen i samhällskunskap?
3. Har Du några regler eller principer som Du menar är viktiga för en
god samhällskunskapsundervisning?
4. Finns det något i samhällskunskapsundervisningen som eleverna
återkommande har svårt att förstå? Hur brukar Du arbeta för att få
eleverna att förstå?
5. Beskriv Din egen didaktiska utveckling från ny lärare i samhällskunskap till erfaren lärare i samhällskunskap.
6. Vad skulle Du vilja ge för undervisningsråd till blivande och nya
lärare i samhällskunskap?
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Faktorer som påverkar undervisningen
1. Vilka faktorer påverkar Din samhällskunskapsundervisning mest?
(Ge gärna konkreta exempel)
Ideal undervisning
1. Skulle Ditt sätt att undervisa i samhällskunskap se annorlunda ut
om Du fick obegränsade resurser och möjligheter?
2. Anser Du att Du har möjligheter att undervisa på det sätt Du vill
göra? Upplever Du några hinder?
3. Skulle Du vilja ha fortbildning i samhällskunskap och samhällskunskapsundervisning?
Examination, betyg och bedömning
1. Vad anser Du är viktigast att eleverna lär sig i Din samhällskunskapsundervisning?
2. Vad vill Du att Dina elever skall kunna eller komma ihåg långt efter
deras undervisning i samhällskunskap?
3. Har Du några regler eller principer som Du följer när Du bedömer
elevernas insatser i samhällskunskap?
4. Anser Du att du har möjlighet att utforma prov och/eller examinerande uppgifter som Du själv önskar?
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Blankett om informerat samtycke
Roger Olsson (Karlstads universitet)
Undertecknas av läraren
Lärarens deltagande i en studie av gymnasielärares undervisning i samhällskunskap
Jag ger mitt samtycke till att delta som forskningsperson i Roger Olssons studie av gymnasielärares undervisning i samhällskunskap. Jag
är informerad om syftet med studien och att deltagandet är frivilligt.
Jag kan när som helst avbryta mitt deltagande utan att drabbas av
några negativa konsekvenser. Om jag avbryter mitt deltagande kommer allt material som jag bidragit med att tas bort ur studien.

________________________________________________
Namn

________________________________________________
Datum
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Samhällskunskap som ämnesförståelse
och undervisningsämne
I avhandlingen beskrivs hur samhällskunskapsläraren förstår sitt ämne och vad
det är för ämne som framträder genom undervisningen. Vilken kombination
av målsättningar kommer till uttryck i lärarens ämnesförståelse respektive
undervisning? Hur förhåller sig synen på innehåll och metoder till synen på
målsättningarna? Betonas politiska och moraliska fostransmål respektive
samhällsvetenskapliga akademiska kunskapsmål olika mycket hos olika lärare?
Vilken funktion har nyheter i undervisningen och hur ser kopplingen ut mellan
nyhetsanvändning och lärarens ämnesförståelse? Dessa frågor har studerats via
intervjuer och klassrumsobservationer. Studien visar att kunskaps- och fostransmål
kombineras av läraren, vilket kompletterar läroplansgrundade beskrivningar
av ämnet där kunskap respektive fostran tenderar att ses som konkurrerande
mål. Nyheter har en framskjuten plats och används för att uttrycka olika
typer av kunskapsmål. Studien kan bidra till att det ämnesdidaktiska samtalet
om samhällskunskap, och i synnerhet nyhetsanvändning i samhällskunskap,
blir mer preciserat. Relationen mellan lärares tänkande och undervisning gör
studien relevant också för en bredare publik som intresserar sig för undervisning
i allmänhet.
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