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The purpose of this research in social studies didactics is to examine what teachers 
in social studies perceive as the most important influencing factors for the trans-
formation from social studies as school subject to social studies as classroom teach-
ing, based on didactic questions as; What?, How? and Why?, and how this is per-
ceived has changed over a period of about twenty years or more. 

The study is based on the hermeneutic-phenomenological life-world approach, 
where phenomenological description and hermeneutic interpretation are central. 
The empirical data consist of interviews with ten teachers in social studies with 
extensive professional experience in lower secondary school, upper secondary 
school or adult education. 

The result is thematically based on inspiration from frame factor theory in four 
dimensions of influencing factors, which are; The personal dimension, The didactic di-
mension, The governing dimension and The societal dimension. Each of these dimensions is 
divided into a number of variations. The dimensions are designed on the principle 
of the personally close to the societal distanced. In addition to these dimensions, an 
aspect of these is added. It is The pupil aspect, whose content pupils as influencing 
factor. The teachers in the study never talk about pupils and their influence on the 
teaching without connection to any of the four dimensions. 

Conclusions drawn in the study is that the ten teachers all have very different 
stories about what they perceive as the most important influencing factors. Some 
places the greatest emphasis on their personal background or personal interests. 
Others focus more on didactic ideas, on policy documents or on the economical 
and organizational framework. The study also shows that all the teachers have one 
or two dominant dimensions as most visible, that also affects the way they talk 
about the other dimensions. The teachers’ stories also show that they perceive that 
the teaching and what impact this change appreciably over time. 

The study’s most important contribution is perhaps that it exemplifies theoreti-
cal perspectives, for an example highlighting that the frame factor theoretical scaf-
folding must be adapted to the specific study and its issues and research materials. 
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Denna samhällskunskapsdidaktiska studies syfte är att undersöka vad samhällskun-
skapslärare själva upplever som de viktigaste påverkansfaktorerna för transforme-
ringen av samhällskunskap som skolämne till samhällskunskap som undervisning 
utifrån didaktiska frågor som Vad?, Hur? och Varför?, samt hur detta upplevs för-
ändrats över en tidsperiod om cirka tjugo år eller mer. 

Studien bygger på hermeneutisk-fenomenologisk livsvärldsansats där fenome-
nologisk beskrivning och hermeneutisk tolkning är centralt. Empirin utgörs av 
intervjuer med tio samhällskunskapslärare med lång yrkeserfarenhet från högsta-
dium, gymnasium eller vuxenutbildning. 

Resultatet tematiseras utifrån inspiration från ramfaktorteoretiska utgångspunk-
ter i fyra dimensioner av påverkansfaktorer, vilka är Den personliga dimensionen, Den 
didaktiska dimensionen, Den styrande dimensionen och Den samhälleliga dimensionen. Var 
och en av dessa dimensioner delas upp i ett antal variationer. Dimensionerna är 
konstruerade utifrån principen om det personligt nära till det samhälleligt distanse-
rade. Utöver dessa dimensioner har en aspekt på dessa lagts till. Det är Den elevnära 
aspekten vars innehåll utgörs av eleverna som påverkansfaktor för hur undervisning-
en blir. Lärarna i studien pratar aldrig om eleverna som påverkansfaktor utan att 
koppla detta till någon av de fyra dimensionerna. 

Slutsatser som dras i studien är att de tio lärarna alla har mycket olika berättelser 
om vad de uppfattar som viktigaste påverkansfaktorer. Några lägger mest fokus på 
sin personliga bakgrund eller personliga intressen. Andra fokuserar mer på didak-
tiska idéer, på styrdokument eller på organisatoriska ramar. Studien visar också att 
lärarna alla har en eller ett par dominerande dimensioner som dels syns mest i be-
rättelsen, dels också påverkar hur de pratar om de andra dimensionerna. Lärarnas 
berättelser visar även att de upplever att undervisningen och vad som påverkar 
denna påtagligt förändras över tid. 

Studiens viktigaste bidrag är kanske att den exemplifierar teoretiska perspektiv. 
Inte minst genom att belysa att vad som påverkar undervisningen i ett ämne är så 
komplext att den ramfaktorteoretiska byggnadsställningen måste anpassas efter den 
specifika undersökningen med dess frågeställningar och undersökningsmaterial. 
 
 
 



Förord	  
 
Mitt första utkast till detta förord var tio sidor långt. Jag tänker bespara er 
det. Mitt liv och alla jag mött på vägen tar vi någon annan gång, men några 
av er ska självklart ha ett tack här och nu. 

Till att börja med, till alla ni tio intervjuade samhällskunskapslärare som 
gjort hela denna studie möjlig: Tack! Ett självklart tack är också till Marga-
reta Casservik, min förra chef och tillika största påhejare av att detta projekt 
kom till skott. Tack! Mina båda handledare, Hans Albin Larsson och Ellen 
Almers för era gedigna kunskaper och behjälplighet inom era respektive 
områden, ni har bidragit var och en på ert sätt. Tack! 

Tack också alla kollegor som någon gång under processen läst och 
kommenterat mina oftast allt för många sidor, eller på andra sätt bidragit till 
uppsatsens genomförande. Ni har varit till stor hjälp, Weronica Ader, He-
lena Anderström, Lars Green, Martin Hugo, Laila Nielsen, Clare Lindström, 
Tobias Samuelsson och Mikael Segolsson, och tack ni alla andra kollegor 
som inte nämns här, ni har många gånger utgjort ett viktigt bollplank. Tack! 

Jag måste dock lyfta ut en kollega ur ovan nämnda kollektiv för ett sepa-
rat tack och det är Carl-Johan Svensson. Eftersom detta avsnitt skulle kunna 
bli mycket långt, du vet varför, väljer jag att endast säga: Tack! 

Tack givetvis till min lilla familj, Carin och Della. Ni vet varför även 
detta avsnitt skulle kunna bli oändligt långt, men Carin, tack för all läsning, 
alla diskussioner, och tack för allt annat du bidragit med för denna, den 
andra i familjen som tar sig igenom något liknande. Du vet, du har gjort det 
själv. Tack! 

Och Della, du var åtta år när vi lärde känna varandra för mer än åtta år 
sedan. Din mamma hade lagt fram en akademisk avhandling året dessförin-
nan och hade i stort sett arbetat med denna under hela ditt liv. Bland det 
första du sa till mig var; ”Lova att du aldrig ska skriva en avhandling!” Jag 
hoppas att du inte är besviken för att jag inte riktigt lyssnade, men jag kan ju 
alltid säga; ”Det är ingen avhandling, det är en licentiatuppsats!” Nåväl, tack 
för att du ändå verkade stå ut med att ha en förälder till som gick igenom 
det du uppfattade som det optimala straffet, att skriva ett större akademiskt 
arbete. Tack! Men vem vet, näst i tur i familjen kanske är du att ta dig an ett 
projekt likt detta. 

Till sist, Hans-Olof Ericson, min lärare, min kollega, min vän, du är inte 
med oss längre, men du har en påtaglig del i denna licentiatuppsats. Tack! 
 
Invid mittstenen, Skogsholm Visingsö den 2 oktober 2016 
Joakim Öberg 
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1 Att	  undersöka	  samhällskunskapen	  

–	  några	  inledande	  tankar
 

Samhällskunskapsämnet är ständigt föränderligt så det kan inte vara samma 
ämne, det förändras så snabbt hela tiden. […] Samhället förändras och ele-
verna förändras och då måste du [som lärare] också förändra dig. Det är väl 
därför vi får nya läroplaner. Samhället står verkligen inte still. (Julia) 

 
Vad?	  
Julia uttrycker ovan kontentan av 43 år som samhällskunskapslärare. Att 
undervisa om ett samhälle som ständigt är i förändring, för elevgrupper som 
förändras, utifrån styrdokument som förändras, innebär att också förutsätt-
ningarna för undervisningen i ämnet förändras, vilket i sin tur leder till föl-
jande fråga: Vad upplever lärare som dagligen handskas med samhällskun-
skapsämnet som de viktigaste påverkansfaktorerna för hur undervisningen 
av ämnet gestaltar sig? Ambitionen är att svara på denna fråga som i studien 
ställts till Julia och nio av hennes kollegor. 

Enligt Staffan Larsson är det viktigaste inslaget i begreppet didaktik lära-
rens reflektioner över undervisningen uttryckt genom att ”[d]et är i moti-
veringen av olika svar på de didaktiska frågorna som kärnan i didaktiken 
ligger.”1 Föreliggande samhällskunskapsdidaktiska intervjustudie tar fasta på 
detta och försöker tränga bakom undervisningens didaktiska frågor om 
Vad?, Hur? och Varför? för att utöka förståelsen av vad det kan finnas för 
påverkansfaktorer för svaren på frågor som dessa. 

Inom samhällsvetenskapen, där också didaktik inberäknas, har det allt 
mer börjat talas om tolkningens roll för hur omvärlden kan begripliggöras. 
Staffan Selander och Per-Johan Ödman påtalar att tolkningens område, 
hermeneutiken, har sitt berättigande inom detta område genom att den 
”[…] utgör en oundviklig förutsättning för samhällsvetenskapligt arbete. 
[…] Då vi strävar efter förståelse av texter och utsagor som t.ex. upplevelser 
av livssituationer […] och vi lägger fram vår förståelse/förklaring i form av 
explicita tolkningar – befinner vi oss definitivt inom hermeneutikens do-
män. Detta kan gälla undervisningen i ett klassrum […] eller förflutna peda-
gogiska processer.”2 Då vi talar om upplevelser av livssituationer, det vill 
säga i detta fall, upplevelser av ett specifikt fenomen i tillvaron, får vi så 
också en koppling till fenomenologi och dess livsvärldsbegrepp. Kortfattat 
är livsvärlden ”[…] den verklighet som vi dagligen lever i och ständigt, om 

                                                             
1 Larsson S. 2013, s. 20. 
2 Selander & Ödman 2004, s. 7ff, citat från s. 8f. 
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än omedvetet, tar för given”. Fenomenologin beskriver hur människan kan 
uppfatta aspekter av denna levda erfarenhet.3 Den fenomenologiska inrikt-
ning studien följer utgår från Martin Heideggers utveckling av Edmund 
Husserls ursprungliga fenomenologi som gör den förenlig med hermeneutik 
i vad som kan benämnas hermeneutisk fenomenologi.4 Fenomenologi och her-
meneutik används dock inte renodlat som filosofi och ontologi utan som 
inspiration för empirisk forskning, vad Jan Bengtsson benämner livsvärldsan-
sats.5 Julia och hennes kollegors berättelser om sina samhällskunskapsdidak-
tiska yrkesliv kommer inom denna livsvärldsansats studeras utifrån fenome-
nologisk beskrivning och hermeneutisk tolkning. 

Skolämnen och dess motsvarande akademiska discipliner är sprungna ur 
olika kontexter och det måste ske en transformering från vetenskapligt in-
nehåll till skolinnehåll. Likaså måste den enskilde läraren transformera sko-
lämnet till undervisning för eleverna. Dessa omvandlingar från en kontext 
till en annan är central i lärarprofessionen.6 Frågan är vad lärare upplever 
som viktigaste påverkansfaktorer för denna transformering i sitt dagliga 
arbete och hur dessa förändras över tid. Företeelsen samhällskunskapsun-
dervisning utifrån lärarnas berättelser undersöks således både ur produkt-
perspektiv så väl som processperspektiv, alltså både som en företeelse sett 
utifrån reella och uppfattade ramfaktorer såsom företeelsens förändringar 
utifrån omgivande samhälle för att tala med Sigmund Ongstad,7 eller som 
Bengt Schüllerqvist uttrycker det: ”Man kan säga att det är ett stort avstånd 
mellan dessa båda forskningsinriktningar, som länge dominerade den 
svenska didaktiska forskningsscenen. Studier om lärares arbete kan ses som 
en forskningsinriktning i utrymmet mellan dessa traditioner.”8 
 
Hur?	  
Om intresset riktas mot att försöka förstå vad som påverkar samhällskun-
skapsläraren i transformeringen av samhällskunskapsämnet till undervisning 
torde det naturliga vara att fråga hur detta uppfattas av dem det berör 
främst, det vill säga samhällskunskapslärarna.9 Studien bygger på intervjuer 
med samhällskunskapslärare, vilka varit verksamma en längre tid inom sitt 

                                                             
3 Bengtsson 1989, s. 71. Observera att det inte finns någon motsättning mellan att besk-
riva och att tolka, det motsatta är snarare att förklara, men inte heller här föreligger nå-
gon motsättning, det är snarare olika nivåer och tidssammanhang dem emellan. 
4 Se Barbosa da Silva & Wahlgren 1994, s. 62. 
5 Bengtsson 2013, s. 9. 
6 Arfwedson 1996, s. 15f. 
7 Ongstad 2006, s. 20. 
8 Schüllerqvist 2009, s. 17. 
9 Det finns andra som berörs som elever, skolledare, skolpolitiker med mera, men sam-
hällskunskapsläraren står i centrum för både företeelsen som föreliggande studie. 
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yrkesområde. Valet av tidsperiod om cirka tjugo10 år är tänkt utifrån att med 
en studie inriktad på nuvarande situation finns en risk att det endast blir ett 
uttryck för en kort tidsperiod starkt situerad i just nu rådande kontext, uti-
från gällande styrdokument, utbildningspolitik, dagsaktuella frågor och till-
stånd inom ekonomi, politik, teknisk utveckling och miljö. Snart nog är det 
nya frågor, kursplaner och tekniker som ersätter nu rådande, vilket snabbt 
gör en dylik studie inaktuell, även om det finns relevans utifrån ett historiskt 
perspektiv. Med ett längre tidsperspektiv ges möjlighet att betrakta sam-
hällskunskapsläraryrkets föreändeliga dynamik. Det finns därmed en utbild-
ningshistorisk dimension i föreliggande studie. 

Det är således många år av sina yrkesmässiga liv jag försöker få de ingå-
ende lärarna att rekapitulera. Det är inte lite begärt och jag är medveten om 
att det inte är någon kopia av dessa decennier som förtäljs, utan snarare vad 
som upplevs i nuet varit de viktigaste påverkansfaktorerna över tid. Det som 
framkommer är snarare ett stilleben över hur lärarna i intervjuögonblicket 
upplever sin yrkesgärning. Likaså är också min tolkning av lärarnas utsagor 
även den en ögonblicksbild. Då denna görs utifrån hermeneutikens logik 
kommer jag ständigt färdas utmed den tänkta cirkel som utgörs av det repe-
titiva växelspelet mellan del och helhet. Någonstans i detta kretslopp måste 
jag stanna upp och sätta tolkningen på pränt. Föreliggande text utgörs såle-
des av den tolkning jag är framme vid då manuskriptet läggs åt sidan, även 
om jag fortsätter min tolkning också därefter, eller för att hänvisa till Öd-
man: ”Den tolkning vi så gärna betraktar som slutgiltig kommer att omfor-
muleras åtskilliga gånger under vårt liv. Vi ’fryser’ ett ögonblick av vår för-
ståelseutveckling, tar en stillbild, det är allt.”11 

Den symboliska stillbild jag försöker vrida in skärpan på i studien utgör 
ingen porträttbild av de tio respondenternas samhällskunskapsundervisning. 
Bilden är flyktigare än så, den består av vad lärarna själva uppfattar som de 
viktigaste påverkansfaktorerna för hur ämnet samhällskunskap transforme-
ras till undervisning. Gott så. Men vad är det egentligen jag försöker fånga 
med denna stillbild? Frågan leder tillbaka till Ödman som redan för drygt 
femton år sedan uppmanade att: 
 

Inom didaktiken har man nu länge talat om läroplaner och läroplansteori – 
vilket man naturligtvis måste fortsätta med – men jag tycker det nu är dags 
att föra in begreppet ’värld’ i didaktiken. Vi måste beakta förhållandet att vi 
även i en didaktisk situation har en värld som är vår egen och en värld som 

                                                             
10 Huvudtanken med urvalet är att de flesta respondenterna ska ha arbetat inom yrket 
så länge att de upplevt det tidiga 90-talets skolpolitiska omdaningar samt att de då stu-
dien genomförs ska vara aktiva som lärare. Då urvalet är strategiskt har ett par av de tio 
respondenterna tillåtits frångå tidskriteriet om drygt 20 år som verksamma lärare och 
arbetat något kortare. Lärarna i studien har arbetat mellan 15 och drygt 40 år. 
11 Ödman 2007, s. 107. 
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vi delar med andra, och att denna värld medverkar högst påtagligt i vår pla-
nering och undervisning, kort sagt vår didaktiska verksamhet.12 

 
Det är denna, lärarnas värld, eller för att använda det fenomenologiska por-
talbegreppet, livsvärld, som föreliggande studie kretsar kring, vilket Steinar 
Kvale och Svend Brinkmann definierar som ”världen som den påträffas i 
vardagslivet och upplevs direkt och omedelbart oberoende av och före [ve-
tenskapliga] förklaringar.”13 Den fenomenologiska ansatsen i föreliggande 
studie tar avstamp i, som Sigmund Grønmo skriver, att ”[f]enomenologiska 
analyser sysslar särskilt med […] upplevelser i människors vardagsliv […] 
sådan som aktörerna själva uppfattar den.”14 Det är dock inte hela livsvärl-
den som studeras. I detta fall är det samhällskunskapslärarens didaktiska 
verksamhet som intresset riktar sig mot. På så vis görs en avgränsning till en 
”regional ontologi”,15 där en, som Annika Lilja uttrycker det, anpassning av 
”de filosofiska teorierna till empirisk forskning” låter sig göras.16 

Föreliggande studie berör således hur lärarna upplever livsvärlden, lik-
som den berör vad de upplever påverka samhällskunskapsämnets transfor-
mering till undervisning. Dessa båda företeelser hänger samman med 
varandra, inte minst i ett samhällsvetenskapligt ämne som samhällskunskap, 
vilket ses som svagt avgränsat i sina konturer och där Göran Linde menar 
att lärarnas ”livshistoria […] återspeglas i stoffurvalet”.17 Förutom ett feno-
menologiskt betraktelsesätt kan didaktiken också ses som hermeneutisk, då 
denna enligt Selander och Ödman kan ses som en avgörande grund att stå 
på för både pedagogik och didaktik,18 eller för att tala med Jan Bengtsson 
och Tomas Kroksmark att det inom didaktikens område tycks finnas vinster 
med att… 
 

[…] anlägga en hermeneutisk tolkningsmodell. Därmed avses bl. a. att varje 
aspekt av verkligheten framstår inom en specifik kontext, som är av inne-
hållslig, ideologisk, historisk etc. art. Det föreligger också ett beroendeför-
hållande mellan del och helhet, som innebär dels att vi inte kan förstå delen 
utan den helhet som den är inplacerad i, dels att helheten endast är hel i för-
hållande till dess olika delar. Förhållandet mellan del-helhet, innebär att de-
len aldrig kan förstås som något i sig, oberoende av sitt sammanhang.19 

                                                             
12 Ödman 1998, s. 19. 
13 Kvale & Brinkmann 2009, s. 17, 44, citat från s. 44, den införda klammern från s. 17. 
14 Grønmo 2006, s. 368. 
15 Se exempelvis Bengtsson 2013, s. 7. 
16 Lilja 2015, s. 38. 
17 Linde 2006, s. 57. Notera att ”livshistoria” och ”livsvärld” inte är synonymer, men då 
livsvärlden, inte minst efter Heidegger måste ges en historisk och kontextuell innebörd 
finns det en anknytning de båda begreppen emellan. 
18 Selander & Ödman 2004, s. 8. 
19 Bengtsson & Kroksmark 1994, s. 70. 
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Studien tar således sig an samhällskunskapslärares livsvärld ur ett didaktiskt 
perspektiv och hur denna upplevs ur en specifik aspekt utifrån en hermene-
utisk-fenomenologisk utgångspunkt. För att kunna närma oss dessa upple-
velser måste vi gå till samhällskunskapslärarna själva för att försöka ringa in 
hur denna specifika aspekt kan upplevas. Den metod som här används är 
den halvstrukturerade livsvärldsintervjun, vilken kan definieras ”som en intervju 
med målet att erhålla beskrivningar av intervjupersonernas livsvärld i syfte 
att tolka innebörden av de beskrivna fenomenen.”20 I föreliggande arbete 
söks således svar utifrån en komplex livsvärld där generaliseringar svårligen 
låter sig göras. Gerhard Arfwedson uttrycker det: 
 

Didaktiska frågeställningar är historiskt, socialt och kontextuellt formade på 
ett sätt som gör jakten på generellt giltiga slutsatser om undervisning ganska 
meningslös. I lärarnas vardagsarbete är de ’vetenskapliga’ generaliseringarna 
oanvändbara, både de pedagogiskt färgade, de psykologiserande och de so-
ciologiserande. I stället handlar det om unika individer i ständigt varierande 
och i något avseende alltid ’nya’ situationer.21 

 
Citatet kan ses som om det vore meningslös relativism att studera lärares 
arbete på fältet då de didaktiska valen måste utgå från det starkt situerade, 
men skriver Agneta Bronäs och Niclas Runebou, även om läraren alltid 
måste anpassa undervisningen efter rådande situation, ”[…] finns det ett 
generellt mönster i lärares handlingar som gör att undervisning kan beskri-
vas systematiskt. Lärares handlingar styrs av kunskaper som är generella och 
omständigheter som är specifika.”22 
 
Varför?	  
I efterkrigstidens Sverige har tre stora skolpolitiska reformperioder förele-
gat. Den första inträder runt 1960 i och med att enhetsskola och grundskola 
införs, den andra runt 1990 och några år framöver med skolans kommunali-
sering, elevpeng, friskolereform, avskaffande av statlig läromedelsgransk-
ning, nytt betygssystem och inrättande av en ny central skolmyndighet, 
Skolverket, samt den tredje, vilken drog igång efter regeringsskiftet 2006 
med inrättandet av Skolinspektionen 2008, ny skollag 2010 med efterföl-
jande år kommande nya läroplaner för grundskolan och gymnasieskolan, 
åter igen nytt betygssystem, ny lärarutbildning, införande av lärarlegitimat-
ioner, för att nämna de viktigaste inslagen.23 Stora förändringar har således 
skett, inte minst under den mellersta av de tre ovan nämnda perioderna, 
                                                             
20 Kvale & Brinkmann 2009, s. 19. 
21 Arfwedson 1998, s. 7. 
22 Bronäs & Runebou 2010, s. 12. 
23 Larsson H.A. 2011, s. 75, 147–181. 
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eller som Ulf P. Lundgren uttrycker det: ”Under 1990-talet har vi haft den 
mest omfattande och framför allt snabbaste reformperioden i svensk skol-
historia”,24 och det framförs ibland att, sett till den tidsperiod som förelig-
gande studie inbegriper, har Sverige gått från att vara en av världens mest 
centraliserade utbildningsnationer till en av de mest decentraliserade.25 

Mitt i allt detta står läraren med sin undervisning, och som Bengtsson 
och Kroksmark uttrycker det, sker denna ”aldrig i ett vakuum. Den ingår 
alltid i ett sammanhang av andra företeelser som på olika sätt är relaterade 
till själva undervisningen. Undervisning ingår i en historiskt formad värld.”26 
Utbildningssystemet är föränderligt över tid beroende hur samhället i stort 
förändras och är en del av vårt demokratiska politiska system,27 ett system 
som samhällskunskapsläraren har som uppgift att undervisa om. Samhälls-
kunskapsläraren befinner sig på så vis i skärningspunkten mellan att påver-
kas av samhället och dess politiska processer i sin yrkesgärning och med 
uppgiften att undervisa sina elever i dessa processer samt att förbereda dem 
att själva kunna aktivt ta del i dem. Men samhällskunskapsämnet är betydligt 
bredare än så. Det handlar också om att orientera eleverna i en snabbt för-
änderlig omvärld, från lokal till global nivå och att ge dem redskap att förstå 
den, att kunna aktivt ta del i den och att kunna påverka den. Lars-Erik 
Bjessmo uttrycker det, ”[s]kolämnet samhällskunskap har blivit något av ett 
fönster mot omvärlden, […] [och] måste syfta till att göra en kaotisk och 
motsägelsefull och hotande omvärld begriplig.”28 För att kunna infria upp-
draget att erbjuda eleverna förståelse av den föränderliga värld de lever i är 
samhällskunskapsämnet till sin karaktär ett aktualitetsämne; ”[ä]mnets upp-
gift är att förklara och analysera viktiga politiska, sociala och ekonomiska 
skeenden i tiden.”29 

Ett skolämne som samhällskunskap med dess politiserade innehåll och 
funktion har och har haft statsmaktens intresse, eller som det uttrycks av 
Anna Johnsson Harrie: ”När det gäller statens försök att påverka innehållet i 
skolans undervisning är det ett ämne som framstår som extra intressant. Det 
är ett ämne som till stor del handlar om staten och dess verksamhet i olika 
former, nämligen samhällskunskapen”,30 eller av Bronäs och Selander: 
 

Samhällskunskapsämnet inrättades av politiska skäl, och det ändras efter-
hand av politiska skäl. Den politiska arenan spelar kanske för detta skolämne 
en betydligt större roll än i ett skolämne som fysik, där en lång och profess-

                                                             
24 Lundgren 2012, s. 123. Lundgren var Skolverkets generaldirektör 1991–1999. 
25 von Greiff 2009, s. 24. 
26 Bengtsson & Kroksmark 1994, s. 56. 
27 Englund 1995, s. 21. 
28 Bjessmo 1994, s. 13. 
29 Ibid., Passim, citat från s. 98. 
30 Johnsson Harrie 2009, s. 22. 
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ionsbaserad ämnestradition har dominerat. Detta gör i så fall att samhälls-
kunskapsämnet blir extra känsligt för politiska opinioner, men det gör där-
med inte kunskapsområdet mindre angeläget i skolans verksamhet.31 

 
Detta har relevans för studien då samhällskunskapslärarna i främsta linje, är 
de som ska undervisa om hur samhället fungerar utifrån demokratiska be-
slutsprocesser med lagar, förordningar med mera. I styrdokumenten utskiljs 
ett antal uppgifter utifrån politiska, demokratiska och samhälleliga perspek-
tiv som åligger hela skolsystemet och all dess personal att arbeta med. Ex-
empelvis uttrycks det i Lpf 94 med hänvisning till dåvarande skollag: 
 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen 
(1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan skall utformas i överrens-
stämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en 
som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egen-
värde och respekten för vår gemensamma miljö (1 kap. 2 och 9 §§). 
    Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna 
förankra värden som vårt samhällsliv vilar på.32 

 
Jörgen Johansson, Anders Brogren och Ulf Petäjä påpekar att även om pas-
susen ovan inte specifikt gäller samhällskunskapsläraren har nämnda lärarka-
tegori ändå ett särskilt ansvar för dessa uppgifter då de ”utgör något av den-
nes specialiteter, dvs. sådant som rör demokratifrågor, internationalisering, 
jämställdhet, mänskliga rättigheter, samhällsförändring, politik för hållbar 
utveckling osv.”33 I Lgr 11 och Gy 11, har dock samhällskunskapsämnets 
medborgarfostrande karaktär tonats ner. Istället har den fostrande dimens-
ionen tydligare lagts i de allmänna skrivningarna, vilka gäller all skolpersonal. 
Samhällskunskapsämnet har istället fått se sitt fokus flyttas till förmån för 
mer ämnesspecifikt innehåll,34 något som kritiserats av bland annat Peter 
Gustavsson som uttrycker det som följer: 
 

Samhällskunskapen ska nu leverera givna och specifika kunskaper och vär-
den att använda för människan i praktiska och specifika situationer när hon 
som medborgare eller individ vistas i samhället. Samhällskunskapen har i 

                                                             
31 Bronäs & Selander 2002, s. 75. Observera att jag inte gör någon hierarkisk skillnad 
mellan samhällskunskap och andra ämnen. Jag är medveten om att även ett ämne som 
fysik (citatets exempel) kan ha stor politisk sprängkraft. Men då samhällskunskap i 
ämneskaraktären i sig är politiserat finner jag citatet relevant, inte minst då författarna 
väljer det mer försiktiga ”kanske” i sin formulering. 
32 Utbildningsdepartementet 1994b, s. 7. 
33 Johansson, Brogren & Petäjä 2011, s. 28. 
34 Gustavsson 2014, Passim. 
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den meningen reducerats till en teknik, ett medel, något hon behöver för att 
kunna fungera i samhället och kunna tillfredsställa sina enskilda intressen.35 

 
Samhällskunskapsämnet har en föränderlig karaktär, vilket uttrycks av Anna 
Johnsson Harrie och Hans Albin Larsson som följer: ”Eftersom samhället 
ständigt förändras måste också samhällsundervisningen det. Slutsatser om 
vad som är bäst sätt att lära samt undervisa om samhället är tidsbundna och 
kan således aldrig bli annat än preliminära. Ett kontinuerligt fortsatt forsk-
nings- och utvecklingsarbete är nödvändigt.”36 Fler är inne på samma linje 
och beskriver ämnet med dess fostrande, kontextbundna och föränderliga 
karaktär: 
 

Det unika med ämnet är att meddela en samhällelig bildning och att vara 
öppen för samhälleliga förändringar. Det ligger i samhällslärarens profession 
att möta kravet på både samhällsfostran och samhällsförändring, att för-
stärka den samhälleliga reflexionen hos eleven. Tolkningen av innehållet i 
samhällsundervisningen är inte självklar, än mindre vägar och metoder att nå 
målet.37 

 
Man kan ju inte utgå från bara innehållet eller eleven som premisser för vad 
som tas med i undervisningen. Lika viktigt är alltså att studera vilket bild-
ningsuppdrag skolorna fått av samhället och hur man kan möta detta upp-
drag pedagogiskt. Man kan inte undvika en diskussion kring skolan och 
samhället eftersom det är ett historiskt faktum att rådande samhällsstruk-
turer har stort inflytande på (t.o.m. bestämmer) fostrans innehåll, struktur 
och metoder.38 

 
Utifrån ovanstående citat kan påtalas att det ligger i ämnets natur att det 
finns handlingsutrymme. Johansson, Brogren och Petäjä gör samma iaktta-
gelse i sin studie som berör samhällskunskapslärares demokrati- och värde-
grundsundervisning där framkommer en paradox; ”trots att samtliga lärare i 
studien har att behandla ett gemensamt innehåll och som utgår från samma 
kursplaner är det olikheterna i sätten att undervisa som är det mest iögonfal-
lande resultatet i denna studie.”39 Ett flertal andra studier har visat på den 
vitt skilda samhällskunskapsundervisning som elever i olika skolformer och 
utbildningar fått, trots samstämmighet i ålder.40 Inte minst har det gått en 
skarp skiljelinje mellan yrkes- och studieförberedande program, även under 

                                                             
35 Gustavsson 2014, s. 280. 
36 Johnsson Harrie & Larsson 2012, s. 7. 
37 Bjessmo 1992, s. 14. 
38 Jank & Meyer 1997c, s. 61f. 
39 Johansson, Brogren & Petäjä 2011, s. 10f. 
40 Birger Bromsjö framförde detta redan i sin avhandling från 1965. Bromsjö 1965, s. 
250ff. Bromsjö jämför samhällskunskapsämnet i folkskolan, flickskolan och realskolan. 
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tidsperioden 1994 till 2011, trots att det var samma kursplan i samhällskun-
skap som gällde för samtliga gymnasieelever oavsett program. Allt från 
läromedel till ämnesinnehåll, arbetsformer, prov och bedömning skilde sig 
markant mellan de olika programformerna.41 

År 1980 slog Michael Lipskys begrepp och tillika teori Street-Level Bu-
reaucracy igenom då boken med samma titel kom ut i sin första upplaga.42 På 
svenska används begreppen frontlinjebyråkrat, gräsrotsbyråkrat, alternativt närby-
råkrat och innebär de offentligt anställda tjänstemän som arbetar närmast, 
ofta i direkt anslutning till medborgarna. Teorin går kort ut på att dessa när-
byråkrater, som lärare, poliser, socialarbetare, sjukvårdspersonal förvisso är 
det offentligas företrädare och de tjänstemän som allmänheten kommer i 
kontakt med och att dessa har styrdokument av olika slag att hålla sig inom, 
men att det också finns ett mått, olika stort för olika yrkesgrupper och indi-
vider inom dessa, av friutrymme. Detta friutrymme är nödvändigt i de dag-
liga kontakterna med medborgarna då oftast snabba beslut måste tas efter 
den specifika situationen och den profession som dessa tjänstemän besitter. 
Med andra ord kan inte komplexa verksamheter detaljstyras. Istället måste 
styrdokumenten vara tillräckligt generella för att individuell tolkning i varje 
specifik situation ska kunna göras av tjänstemannen ifråga. Närbyråkraterna 
har således ett regelverk att följa, men samtidigt ett friutrymme att handla 
inom uppsatta ramar utifrån sin profession. Hur den enskilde tjänstemannen 
hanterar detta till synes dubbla uppdrag är av stor betydelse då det har in-
verkan på de enskilda medborgarnas liv och leverne.43 

Lärare är att betrakta som närbyråkrater, de har omfattande och påtaglig 
kontakt med medborgare, det vill säga elever och målsmän. Den generella 
bilden av denna yrkeskategori är att den har påtagligt friutrymme gentemot 
den politiska styrningen. Skolan i sig är svårstyrd politiskt, kanske inte till 
dess organisation, men till innehåll. Skolans styrdokument får sin reella in-
nebörd först i mötet mellan lärare och elever. De har också, som Maria Jarl 
och Linda Rönnberg uttrycker det, ”en begränsad styrkraft och att de tar lång 
tid att implementera”.44 Schüllerqvist menar att även om utvecklingen har 
varit att läraren utifrån myndigheternas sida fått en allt tydligare roll som 
den som konstruerar ämnet i skolverksamhetens vardag, har lärare alltid haft 
inflytande över hur undervisningen gestaltas i realiteten. Han skriver att 
”egna perspektiv, preferenser och engagemang spelar roll, oavsett vad som 
står i kursplan och i läroböcker,”45 vilket leder över till att nämna att just 

                                                             
41 Se exempelvis Bronäs 2000, Passim; Odenstad 2010, Passim. 
42 Lipsky 1980/2010, Passim. 
43 Ibid., s. 3–16. 
44 Jarl & Rönnberg 2010, s. 17f, 28, 89, citat från s. 89. 
45 Schüllerqvist 2012, s. 28f, citat från s. 29. 
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samhällskunskapsläraren i ett flertal studier i sin tur anses vara en av de lä-
rarkategorier som har det största friutrymmet i jämförelse.46 

Många skolämnen saknar direkt anknytning till ett universitetsämne 
varav samhällskunskap är ett. Det består av en rad akademiska discipliner, 
varav framträdande är statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi och kul-
turgeografi,47 även om sistnämnd disciplin tonats ner sedan 2011, då delar 
av detta innehåll förlagts till geografiämnet.48 Tar vi historieämnet som ex-
empel finns ämnet både som skolämne och universitetsämne, båda med 
lång tradition och med en till synes större samstämmig koppling mellan 
dessa sinsemellan samt med ämnet som lärarutbildningsämne. Niklas 
Eklund och Anna Larsson menar att samhällskunskapsämnet till stor del 
saknar dessa kopplingar, eller så är de otydliga, mellan här nämnda tre delar 
av ämnesfältet. Från och med lärarutbildningsreformen 2001 har lärosätena 
getts möjlighet att själva avgöra om ett särskilt universitetsämne kallat sam-
hällskunskap ska inrättas. Tidigare var praxis att läsa olika ämnesdiscipliner 
inom skolämnet samhällskunskap var för sig. Sällan täckte dessa ämnesdi-
sciplinära studier in hela ämnesbredden. Trots att det gått femton år sedan 
det möjliggjorts att införa universitetsämnet samhällskunskap ser det olika 
ut på olika lärosäten. Nya universitetsämnen brottas med identitetsproblem 
och de ska till en början drivas av lärare med rötter i andra ämnesdiscipliner 
så ”[p]roblemet är emellertid att samhällskunskapens identitet som universi-
tetsämne inte klarnar utan snarare tvärtom.”49 Även om det idag finns möj-
lighet att räkna samhällskunskap som universitetsämne, är det inget specifikt 
forskarutbildningsämne. De avhandlingar som berört ämnet har främst haft 
utgångspunkt i statsvetenskap eller pedagogik.50 

Som synes uppvisar samhällskunskapsämnet en splittrad bild utifrån en 
mängd dimensioner, samtidigt är det ett ämne som statsmakterna visar tyd-
ligt intresse för. Enligt Maria Jarl och Jon Pierre är skolan i stort ytterst 
komplicerad att styra för politikerna: ”Få politikerområden […] uppvisar en 
lika komplex styrningsmodell som skolan. Skollagen och olika förordningar 
definierar statens mål med skolan.” En av dessa komplexiteter är att ”styr-
ningen av skolan befinner sig i spänningsfältet mellan två normsystem: poli-
tiken och professionen.”51 Styrdokument såsom läro- och kursplaner anger 
endast huvuddragen för hur undervisningen ska bedrivas utifrån form och 
innehåll, de är inte att likställa med hur undervisningen de facto gestaltas på 

                                                             
46 Se exempelvis Bjessmo 1991; Berg 1999; Bernmark-Ottosson 2009, Schüllerqvist & 
Osbeck 2009; Ekman 2011; Johansson, Brogren & Petäjä 2011; Karlefjärd 2011. 
47 Bjessmo 1994, s. 16. 
48 Odenstad 2014, s. 42. 
49 Eklund & Larsson 2009, s. 69f, 76–83, 86, citat från s. 83. 
50 Odenstad 2014, s. 41; Schüllerqvist 2012, s. 34. 
51 Jarl & Pierre 2012, s. 17. 
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varje skola, i varje klassrum. Det är varje lärares uppgift att göra denna 
transformering av styrdokumentens intentioner som är nödvändig för att 
dessa ska kunna realiseras till konkret undervisning.52 Frågan är då; hur kan 
denna transformering se ut och vad påverkar den? För att svara på denna 
fråga måste vi lämna styrdokumenten för att studera de personer som har i 
uppgift att transformera dem, lärarna.53 

Schüllerqvist påpekar att lärares yrkeserfarenhet i stort är föga undersökt 
och med detta missas en möjlighet att sprida denna erfarenhet till andra 
inom yrkesgruppen. Den nyexaminerade finner sig snart stå ensam med sina 
arbetsuppgifter inför eleverna. Av den forskning som ändå finns angående 
lärares arbete är den mesta av allmän karaktär, emedan mer ämnesspecifik 
forskning i mångt och mycket saknas.54 I skollagen uttrycks att undervisning 
ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.55 Men denna 
beprövade erfarenhet bygger i praktiken ofta på erfarenhet på individnivå 
hos lärarna.56 En förhoppning är att vetenskapliga praxisnära studier av 
lärares livsvärld kan bidra med att även den beforskade och på så sätt också 
kollektivt beprövade erfarenheten ska kunna nå ut till de enskilda lärarna på 
fältet. Lärares tänkande kring sin undervisning studeras inom forskningsfäl-
tet Teacher Thinking och brukar vanligtvis använda sig av djupgående inter-
vjuer som metod för att studera den komplexa värld som lärarens yrkes-
verksamhet utgör.57 Föreliggande studie faller inom denna tradition. 

Om samhällskunskapsämnet är ett ungt ämne, är samhällskunskapsdi-
daktiken än färskare. Även om spridda arbeten som kan räknas som sam-
hällskunskapsdidaktiska har förekommit tidigare är det först ganska nyligen 
som ett begynnande eget forskningsfält har etablerats genom egna konfe-
renser sedan 2009 och forskarskolor inom området under Karlstad universi-
tet med start 2008 och 2012.58 Trots detta ökande intresse för området är 
samhällskunskapsdidaktiken ännu föga undersökt inom ramen för svenska 
studier. De inventeringar som gjorts på senare år pekar på detta,59 eller som 

                                                             
52 Se exempelvis Bronäs & Runebou 2010, s. 30. 
53 Studieobjektet är i fenomenologisk mening inte lärarna i sig utan det de upplever, 
men för att kunna ta del av studieobjektet i fråga måste vi gå via lärarna. 
54 Schüllerqvist 2009, s. 9f. I Sverige har det på vissa håll sedan några år genomförts 
Learning Studies där lärare, ofta tillsammans med forskare från akademin, studerar och 
utvecklar undervisningen. Se exempelvis Holmqvist 2006. Sedan några år tillbaka har 
också inordnats ett system med mentorer under ett introduktionsår för nyexaminerade 
lärare. Lärarförbundet 2014. 
55 SFS 2010:800, Skollag Kap. 1 § 5. 
56 Se exempelvis Schüllerqvist & Osbeck 2009, s. 217. 
57 Schüllerqvist 2009, s. 18. 
58 Se exempelvis Karlsson 2011, s. 25; CSD 2013. 
59 Se Olsson 2009; Johnsson Harrie 2011; Olsson 2011. Se även Grönlund 2011, s. 18; 
Larsson A. 2011, s. 255. 
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ett par studier uttrycker det, ”behoven av ytterligare forskning inom detta 
område är nära nog skriande.”60 och ”[f]å verkar intressera sig för [samhälls-
kunskaps]lärarnas arbete på fältet […].”61 Av de studier som gjorts inom 
området berör flertalet demokrati- och värdegrundsundervisningen inom 
ämnet,62 som Schüllerqvist uttrycker, ”[a]nmärkningsvärt är att forskning av 
andra delar av samhällskunskapsämnet än politik/demokrati i stor utsträck-
ning saknas.”63 Föreliggande studie anammar detta och tar ett bredare grepp 
och berör samhällskunskapslärares undervisning över hela ämnesbredden. 
 
Syfte	  och	  frågeställningar	  
Utifrån ovanstående underrubriker om vad, hur och varför samhällskunskaps-
läraren studeras utkristalliseras följande: Syftet med föreliggande studie är att 
undersöka vad erfarna samhällskunskapslärare upplever som de viktigaste 
påverkansfaktorerna för hur samhällskunskapsämnet transformeras 64  till 
undervisning utifrån de didaktiska frågorna, vilket undersöks i tidsdimens-
ionen om cirka tjugo år eller längre. Studien tar avstamp i en hermeneutisk-
fenomenologisk livsvärldsansats. Utifrån studiens övergripande syfte ställs 
följande frågor: 
 

• Vad upplever samhällskunskapslärarna främst påverkar transforme-
ringen från samhällskunskap som skolämne till samhällskunskap 
som undervisning utifrån de didaktiska frågorna? 

• Hur upplever samhällskunskapslärarna förändring av ovanstående 
över tid under sin yrkesverksamhet? 

 
Uppsatsens ambition är därmed att bidra med ökad förståelse för den kom-
plexa livsvärld samhällskunskapsläraren befinner sig i utifrån sin yrkespro-
fession sett ur deras egna berättelser om hur och varför samhällskunskaps-
undervisningen kan gestalta sig och förändras såsom den gör. Detta mer 
preciserat utifrån följande modell: 
 
 
 

                                                             
60 Johansson, Brogren & Petäjä 2011, s. 101. 
61 Sandahl 2011, s. 23. 
62 Bernmark-Ottosson 2009, s. 37. 
63 Schüllerqvist 2012, s. 34. Observera att detta skrevs innan forskarskolan i Karlstad 
var avslutad. Se även Odenstad 2014, s. 41. 
64 Jag väljer att använda begreppet transformera, för att tala med Shulman 1987/2004, s. 
237f; Ekendahl, Nohagen & Sandahl 2015, s. 90, men ibland används begreppet om-
formning då det handlar om hur läraren omvandlar ämneskunskaper till reella undervis-
ningssituationer. Se exempelvis Schüllerqvist 2009, s. 14. 
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Detta kapitel har behandlat relevans, syfte och frågeställningar samt huvud-
drag i teoretisk ansats. Av vikt, för att referera till Alfred Schütz, är att redo-
göra för vilka teoretiska antaganden som görs kring studieobjektet i fråga. 
Genom detta kan samhällsforskaren, i alla fall temporärt, distansera sig från 
den vardagsvärld, som även inbegriper forskaren, för att studera hur andra 
människor ur en viss aspekt upplever denna. Det är inom denna, från var-
dagslivet distanserade, vetenskapliga värld, som forskaren kan välja ut sina 
problemställningar, utifrån vilka forskningsansatsens möjligheter och be-
gränsningar styrs.65 I föreliggande studie består denna ram av samhällskun-
skapsämnet (kapitel 2), dess didaktik (kapitel 3) och forskning (kapitel 4), 
studiens vetenskapsteoretiska (kapitel 5) och metodologiska (kapitel 6) anta-
ganden. I kapitel 7 presenteras respondenterna samt de tolkningsprinciper 
utsagorna tematiserats efter. I kapitel 8–11 kommer respondenterna till tals 
utifrån livsvärldsintervjuerna. I kapitel 12 görs en sammanfattande tolkning 
och diskussion, för att knytas samman kapitel 13. 
 

                                                             
65 Schütz 1953/1999, s. 62ff. Det handlar inte handlar om att överskrida livsvärlden, 
den kan vi omöjligt undfly. För resonemanget, se kapitel 5. 
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2	  	   Samhällskunskapen	  som	  ämne	  
 
Alla skolämnen kan säkerligen förklaras ha sin särart, så också samhällskun-
skap. Förutom liknande och överlappande drag och innehåll med övriga 
samhällsorienterande ämnen, historia, religion och geografi, har samhälls-
kunskap sina speciella utmärkande egenskaper. Det svenska skolämnet 
samhällskunskap har inga givna paralleller med andra länders motsvarighet. 
Det är uppenbart att ämnet organiseras på diverse sätt i olika utbildningssy-
stem. I jämförelse med den anglosaxiska världen återfinns ämnen som social 
studies, civics och citizenship education, men även om dessa kan liknas vid det 
svenska samhällskunskapsämnet finns ändå påtagliga skillnader.66 Utifrån 
detta påpekar Odenstad svårigheterna att hitta jämförbara studier inom 
internationell forskning.67 Samhällskunskapsämnet definieras som mycket 
brett i sin teoretiska bas och det är i stort sett omöjligt för den enskilde lära-
ren att hålla expertnivå på hela dess omfattning, något som kan ses som 
unikt för ett skolämne. Ämnesteorin greppar inte över den komplexitet som 
skolämnet innefattar.68 Det har ändå sin kärna inom demokratifostran och 
av tradition har disciplinerna statsvetenskap och nationalekonomi varit cen-
trala, även om ämnesinnehållet förändrats över tid.69 Men samhällskunskap 
har, med övriga samhällsorienterande ämnen, en viktig funktion att ge ele-
verna möjlighet att förstå, fungera och utvecklas, personligt som socialt, i 
sin omvärld, samt ges redskap att kunna förändra densamma.70 

Ämnets bredd och komplexitet visar sig också i den nuvarande gymna-
sielärarutbildningen för samhällskunskapslärare där för närvarande det är ett 
av tre ämnen som kräver hela 120 poängs studier.71 Den stora bredden kan 
dock ses som ett problem. Bronäs och Selander ger den något dystra bilden 
att ”[…] skolämnet samhällskunskap har blivit som ett kalejdoskop av löst 
sammanfogade delar, ett kollage av fragment som likt osammanhängande 
skärvor återspeglar olika delar av sinsemellan mycket olika universitetsäm-
nen och kunskapsområden.”72 En orsak till att ämnet kan uppfattas som 
diffust menar Martin Kristiansson, som studerat undervisningen i ämnet 
inom 4–6, är att det utgör ett ”stort, föränderligt nutidsämne som går in i 
andra ämnen” och till stor del saknar egen identitet. Det är snarare ett hjälp-

                                                             
66 Larsson A. 2011, s. 257. 
67 Odenstad 2014, s. 41. 
68 Bjessmo 1991, s. 85f. 
69 Larsson A. 2011, s. 251–257. 
70 Odenstad 2013, s. 11f, 16. 
71 Skolverket 2013. Övriga ämnen är svenska och musik. 
72 Bronäs & Selander 2002, s. 75. 
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ämne till övriga samhällsorienterande ämnen och synliggörs inte i brist på 
egna ämnesmarkörer, vilket går emot nuvarande styrdokuments intention-
er.73 Det kan vara så att när eleverna börjar i år 7 kan ämnet samhällskun-
skap i mångt och mycket gått dem förbi, både begreppsligt och innehållsligt. 

Ämnets bredd tenderar orsaka stoffträngsel. Det är mycket som konkur-
rerar om utrymmet, vilket också visat sig i svängningar i vad som prioriteras. 
Fram till 1980-talet var det främst fokus på ämneskunskaper, men det kom 
att svänga över under slutet av årtiondet till eleven och dennes vardagsvärld, 
med bland annat samhällsfrågan som bärande didaktisk idé och med nedto-
ning av de enskilda ämnesdisciplinerna inom samhällskunskapen.74 Bjessmo 
menar att ”[u]rvalsfrågan är och förblir ämnets förmodligen olösliga huvud-
problem.”75 En annan aspekt av stoffsträngseln är att det blir mer påtagligt 
att det är den enskilde läraren som får ett större inflytande över vad som 
hinner tas upp eller inte, vilket ännu en gång för oss över till läraren som 
närbyråkrat. Läraren har ett visst mått av handlingsutrymme angående styr-
dokumentens tolkning samt undervisningens utformning och innehåll, ofta 
kallat friutrymme.76 Friutrymmet anses ofta ha ökat för samhällskunskapslä-
raren utifrån ett samhälle med ökad komplexitet och ökad mångfald.77 
Bengt Schüllerqvist och Christina Osbeck uttrycker förhållandet mellan 
styrdokument och lärarnas friutrymme följande: ”Hur väl Skolverkets kurs-
planeskribenter än försöker hantera de oändliga och motsägelsefulla för-
hoppningar som riktas mot skolans undervisning är det lärarna som gör de 
tolkningar och handlingar som tillsammans med elevernas agerande utgör 
undervisningen.”78 

Det föreligger ofta diskrepans mellan vad som faktiskt sker i skolan och 
vad som påbjuds i styrdokumenten. Detta är något som i hög grad gäller för 
samhällskunskapsämnet. Bjessmo menar att ”[t]olkningen av innehållet i 
samhällsundervisningen är inte självklar, än mindre vägar och metoder att 
nå målet.”79 I och med att styrdokumenten gick från detaljstyrning till mål-
styrning runt 1990 blev det än tydligare att fler avgörande beslut angående 
undervisningens utformning flyttades över till den enskilde läraren.80 Lära-
ren som närbyråkrat förstärktes således med detta. 

I Skolverkets rapport Kursplanen – ett rättesnöre? är slutsatsen tämligen dys-
ter för kursplanerna. Bland annat framkommer att flertalet lärare ser dessa 
                                                             
73 Kristiansson 2014, Passim, citat från s. 217. 
74 Bronäs & Selander 2002, s. 76. 
75 Bjessmo 1994, s. 14. 
76 Se exempelvis Berg 1999, s. 13ff. 
77 Johansson 2009, s. 9. 
78 Schüllerqvist & Osbeck 2009, s. 229. 
79 Bjessmo 1991, s. 82f, citat från s. 83. Observera att detta också gällde före införandet 
av de mer målstyrda läro- och kursplanerna. 
80 Bernmark-Ottosson 2009, s. 33. 
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som ”abstrakta och vaga”, att lärarna knappast läser, än mindre följer dem 
och att många använder sig av egna komponerade kriterier istället för kurs-
planernas.81 I ämnesöversikten Skolan och medborgarskapandet framgår det att 
inte minst många lärare i de samhällsorienterande ämnena uppfattar sig ha 
tolkningsutrymme av styrdokumenten, vilket bland annat ger sig i uttryck att 
”egna idéer och eget framtaget material [ses] som viktigare för undervis-
ningen än såväl läroplan, kursplaner och läroböcker”.82 Detta friutrymme är 
något som lärarna värdesätter och säger sig inte vilja avstå ifrån.83 Men det 
framkommer att friheten också har en baksida, så länge allt fungerar som 
det ska är lärarna positiva till friutrymmet, emedan de fann sig stå ensamma 
utan något större stöd från skolledning och kollegor om så icke var fallet.84 

Att statsmakterna har sett samhällskunskapsämnet som särskilt intressant 
att övervaka kan även ses genom det specifika inflytandet som staten velat 
ha över läromedlen inom de samhällsorienterande ämnena. Inom landet 
pågick statlig läromedelsgranskning mellan åren 1938 och 1991. Larsson 
påpekar att så länge denna pågick satte det sina tydliga spår i läroböckernas 
innehåll och utformning.85 I samband med att Skolöverstyrelsen och Statens 
institut för läromedelsinformation lades ned 1991 upphörde också den stat-
liga läromedelsgranskningen. Helt vind för våg har dock inte läromedels-
marknaden släppts, Skolverket har fortfarande möjlighet till punktvis ned-
slag, men som Johnsson Harrie påpekar, har denna möjlighet använts ytterst 
sällsynt för läromedel i samhällskunskap.86 

Studier inom det läroplansteoretiska området pekar på att ett ämnes 
historia och traditioner har påtaglig inverkan på hur lärarna uppfattar sitt 
ämne och vilka ämnesdidaktiska val som tas.87 Då föreliggande arbete kret-
sar kring just samhällskunskapsämnet görs här en övergripande redogörelse 
för dess framväxt och utveckling från dess införande i början av förra seklet 
till de senaste genomgripande reformerna på 2010-talet. Först dessa ord om 
ämnets karaktär: ”Debatten om ämnets innehåll har pågått under hela äm-
nets existens. Samhällsämnet har också under hela 1900-talet präglats av att 
ha ett skiftande innehåll.”88 Samt: 
 

                                                             
81 Skolverket 2008, Bilaga 2 Samhällskunskap s. 32f, citat från s. 33. 
82 Ekman 2011, s. 136. 
83 Skolverket 1997, s. 7; Skolverket 2008, Bilaga 2 ”Samhällskunskap” s. 32. 
84 Skolverket 1997, s. 7. 
85 Larsson H.A. 2011, s. 75. 
86 Johnsson Harrie 2009, s. 13f, 100f, 107f. 
87 Se exempelvis Odenstad 2013, s. 51. Detta är något som också lyfts fram i internat-
ionell forskning. Ämnestillhörigheten och en upplevd gemenskap med lärarkollegorna 
inom samma ämne spelar roll för hur man som lärare ser på undervisning och lärande. 
Se Siskin 1994, s. 58, 187ff. 
88 Johansson, Brogren & Petäjä 2011, s. 9. 
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Det är inte frågan om att det demokratiska innehållet i ämnet tunnats ut 
över tiden. Det har snarare både breddats och fördjupats. Att ämnet har 
denna inre historia torde ha samband med demokratins historia i vårt land. 
[…] Det parlamentariska regelskapandet, som är något av kärnan i demokra-
tin, har kommit att omfatta allt fler verksamheter i samhället. Detta har i sin 
tur påverkat andra funktioner i samhället som att skapa opinioner, att förena 
åsikter och intressen i olika organisationer. […] Det är i detta spektrum av 
samhälleliga funktioner som samhällsundervisningen har sin givna plats i 
skolans kunskapsutbud.89 

 
Ovanstående båda citat kan ses som något av samhällskunskapsämnets spe-
cifika karaktäristiska; Ett skiftande innehåll över tid utifrån kampen om 
ämnets innehåll men ändå att det finns en tanke om att ämnets kärnuppgift 
är att fostra de uppväxande nya generationerna till demokratiska och själv-
ständiga individer. Det är i denna tanke vi också kan finna ämnets tillkomst 
och rötter. Samhällskunskapsämnets historia är som citatet här ovan vill 
uppmärksamma i mångt och mycket en parallell till vår demokratis historia. 

Det moderna ämnet samhällskunskap infördes 1962 i grundskolan och 
1966 på gymnasiet, men hade då haft föregångare under andra benämningar 
sedan drygt 40 år. Det är egentligen först i samband med folkskolans infö-
rande 1842 som tydligare spår av samhällslära återfinns i skolans styrdoku-
ment med tankar om att befolkningen, då främst arbetare och bönder, be-
hövde fostras till att plikttroget sälla sig till tanken om ”Gud och fosterlan-
det”, det vill säga kristen tro och nationalism.90 Det var främst historia och 
kristendom som hade denna fostrande funktion, men under 1900-talets 
början tog det förstnämnda ämnet över allt mer i denna roll.91 Samhällsut-
vecklingen, inte minst sett i ljuset av demokratins framväxt, kom dock att ge 
både behov och utrymme åt ett annat ämne, medborgarkunskap, en form av 
medborgarutbildning där medborgarnas rättigheter och skyldigheter lärdes 
ut. Denna föregångare till samhällskunskap kom att införas i och med 1918–
1919 års skolreformer.92 Ämnet infördes i den så kallade fortsättningssko-
lan, en från början frivillig påbyggnad av folkskolan, men som blev obligato-
risk för de elever som inte gick vidare till högre utbildning.93 Även inom 
folkskolans ordinarie ram fanns i 1919 års Undervisningsplan för rikets folkskolor 
en ansats av samhällskunskap, om än inom historieämnet och i ringa om-
fattning. Det handlade oftast om endast ett fåtal lektionstimmar mot slutet 
av läsåret, om det alls blev något.94 I realskola och på gymnasiet ingick det vi 

                                                             
89 Bjessmo 1994, s. 12. 
90 Ekman 2011, s. 34. 
91 Zander 1997, s. 24, 32. 
92 Bjessmo 1997, s. 82f. 
93 Bjessmo 1994, s. 9; Richardson 2004, s. 115. 
94 Nicklasson 1983, s. 6f. 
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kan kalla samhällskunskap i historieämnet, som i samband med 1928 års 
undervisningsplaner kom att benämnas ”historia med samhällslära”.95 I detta 
kombinerade ämne hade dock historieämnet merparten av utrymmet.96 

Det var ett stort steg som samhällsundervisningen ändå tog i och med 
reformerna runt 1920, men därefter hände inte så mycket angående ämnets 
utveckling utifrån styrdokumenten, trots de starka antidemokratiska krafter 
som framträdde under mellankrigstiden. Däremot gick debatten het kring 
ämnet och dess innehåll utifrån den demokratiska, sociala och ekonomiska 
utvecklingen i landet.97 Det var dock först i och med andra världskriget och 
dess eftermäle som reformarbetet med samhällsundervisningen återupptogs. 

De omvälvande effekter som omvandlingen från jordbrukssamhälle till 
industrialiserat dito och som andra världskriget hade, måste också få efter-
verkningar inom skolan. Exempelvis lyftes skolans emanciperande roll för 
elevernas delaktighet i samhället och dess utveckling fram.98 ”Det var en ny 
tid som väntade runt hörnet och samhällskunskapen som ämne behövde 
avsevärt större utrymme i varje elevs skolgång och medvetande.”99 

Efter kriget tillsattes 1946 års skolkommission, med uppdrag att göra en 
större översyn av hela skolväsendet. Framträdande i betänkandet från 1948 
var att skolans främsta uppdrag var att ”fostra demokratiska människor”.100 
För samhällskunskapsämnets del var det ytterligare två saker av vikt som 
framfördes. Det ena var att samhällsorienteringen ansågs bristfällig i dåva-
rande skolsystem, det andra att det skulle införas ett från historieämnet fri-
kopplat ämne med benämningen ”samhällskunskap”, där inte enbart stoff 
från statsvetenskapen skulle ges plats, utan även för sociologi, rättskunskap 
och ekonomi. Kommissionen framförde att det inte bara var teoretiska kun-
skaper som borde inbegripas utan också praktiska erfarenheter för att kunna 
leva och fungera i samhället.101 För gymnasiernas del framfördes att det 
förelåg risk att eleverna, inte minst i jämförelse med jämnåriga som antingen 
gick en yrkesutbildning eller redan hade inträtt i arbetslivet, fjärmades från 
det omgivande samhällets realiteter och sociala grupperingar. Utifrån detta 
föreslogs att det också för gymnasiernas del infördes ett nytt ämne. En all-
män medborgerlig och demokratisk fostran ansågs som en av gymnasiets 
viktigaste uppgifter och att samhällskunskapsämnet skulle ges en extra viktig 
roll i detta. I betänkandet lyftes fram att vidare utredningar kring ämnets 
förhållande till historieämnet behövdes. Kommissionen uttryckte oro för att 

                                                             
95 Persson 2012, s. 10. 
96 Jarlén 2008, s. 6. 
97 Bjessmo 1994, s. 10ff. 
98 Lindensjö & Lundgren 2000, s. 50. 
99 Persson 2012, s. 14. 
100 SOU 1948:27, s. 3. 
101 Persson 2012, s. 11f. 
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samhällskunskapsämnet skulle ”försummas på historiens bekostnad” om 
inte ämnena delades upp.102 Av de stora omvälvande idéer som föreslogs 
blev dock inget genomfört på många år. Först i och med de stora reformer-
na på 1960-talet slog idéerna igenom i realiteten.103 Angående dessa hävdar 
Gunnar Richardson att 1900-talets viktigaste skolbeslut var att införa grund-
skolan 1962. Med detta slogs folkskolan, realskolan och flickskolan samman 
till en för alla elever gemensam enhetsskola, grundskolan. Samma år kom 
också en ny skollag.104 I och med Lgr 62 får vi också den första, vad Daniel 
Sundberg kallar, moderna läroplanen med ”med sammanhållen struktur”. 
Tidigare läroplaner, med dess skiftande benämningar, var alla tämligen vaga 
i sina beskrivningar av urval, organisering och bedömning.105 

För samhällskunskapsämnets del infördes det som obligatoriskt ämne i 
den nya grundskolan i och med Lgr 62.106 I målen för ämnet står att läsa: 
 

Undervisningen i samhällskunskap har till uppgift att ge eleverna en oriente-
ring i det nutida samhället. Den skall därvid också orientera dem om olika 
yrken och utbildningsmöjligheter. Undervisningen bör samtidigt tjäna ele-
vernas individuella och sociala utveckling samt stimulera till egna insatser i 
samhällslivet och engagemang för gemensamma problem. 
    Arbetet i samhällskunskap bör inriktas på att bibringa eleverna sådana 
färdigheter, att de kan självständigt förvärva kunskaper.107 

 
En gymnasieutredning tillsattes 1960 och under tiden som denna pågick 
infördes grundskolan och Lgr 62, vilket också påverkade betänkandet som 
kom att läggas fram 1963. Här poängterades att den snabba förändringstak-
ten i samhället i stort, exempelvis inom teknik, naturvetenskap, massmedia 
och internationalisering måste ges inflytande på hur gymnasieskolan skulle 
utformas.108 För samhällskunskapsämnets del föreskrevs: 
 

Den svenska och internationella samhällsorienteringen bör samlas i ett ämne 
kallat samhällskunskap. I detta bör ingå även en rad kulturgeografiska och 
ekonomisk-geografiska moment. […] Utredningen anser att ämnesbeteck-
ningen samhällskunskap är adekvat som sammanfattande rubricering av ett 
ämnesstoff med anknytning till de akademiska disciplinerna statskunskap, 
nationalekonomi, sociologi och kulturgeografi med ekonomisk geografi.109 
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I följande proposition från 1964 gavs underlaget till att beslut togs om hela 
gymnasieskolans utformning. För samhällskunskapsämnets del påbjöds att 
detta behövdes ges påtagligt utrymme.110 Den nya läroplanen Lgy 65 kom att 
börja gälla från och med 1966 då den nya gymnasieskolan infördes.111 År 
1962 och 1966 gör således det ”moderna” ämnet samhällskunskap sitt intåg 
i grundskolan såsom på gymnasiet.112 Dessa båda år, 1962 för grundskolans 
del, 1966 för gymnasiets, infördes det relativa betygssystemet med stegen 1–
5 fördelat utifrån normalfördelningskurvan, som efterhand luckrades upp, 
men kom att vara kvar tills genomförandet av Lpo 94 och Lpf 94.113 

Ett par veckor efter beslutet 1962 om att den nya grundskolan skulle in-
föras fick Skolöverstyrelsen uppdrag att följa upp eventuella ändrade förut-
sättningar för den nya skolformen. Denna översyn resulterade i en ny läro-
plan redan 1969, Lgr 69, vilken infördes successivt från 1970. Det var 
samma inriktning på demokratifostran som i dess kortlivade föregångare, 
men nu med betydligt mer fokus på elevernas individuella personlighetsut-
veckling samt deltagande och ansvar för grundläggande värden. En nyhet av 
vikt för samhällskunskapsämnet var den enskilda skolan antingen kunde läsa 
de samhällsorienterande ämnena som block eller enskilda.114 Fram till Lgr 69 
fanns det ett tydligt inslag av förmedlingskunskap med ämnet i fokus för 
samhällskunskapsämnet. I och med den nya läroplanen förbyttes detta till 
ett progressivistiskt synsätt, med elevperspektiv, grupparbete, elevinflytande, 
om ej reellt, och tematisering av ämnesstoffet i centrum.115 

Även gymnasieskolan fick en ny läroplan efter några få år. Tanken vid ti-
den för Lgy 65 var att det skulle ske ett fortlöpande revideringsarbete. En 
central tanke bakom detta var att skolan i innehåll och uppbyggnad skulle 
anpassas efter samhällsutvecklingen. Så snart som 1970 var det dags för en 
ny reviderad läroplan, Lgy 70.116 Denna, den nya sammanhållna gymnasie-
skolan kom att bildas genom sammanslagning av gymnasium, fackskola och 
yrkesskola.117 Läroplanen i fråga kom att gälla ända fram till mitten av 90-
talet då den ersattes av Lpf 94. Enligt Lgy 70 ingick samhällskunskapsämnet 
inte som obligatoriskt på alla gymnasielinjer. På en del praktiska tvååriga 
yrkeslinjer ersattes ämnet av vad som benämndes arbetslivsorientering. Detta 
tämligen stympade ämne blev ingen succé med en enda veckotimme samt 
avsaknaden av betyg då endast närvaron markerades.118 
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Om vi nu gör ett stopp i kronologin och summerar de tre första moder-
na läroplanerna Lgr 62, Lgr 69 och Lgy 70, kan de benämnas innehållsbaserade 
läroplaner, med vilket menas att i dessa återfinns tydliga anvisningar om både 
urval av innehåll liksom undervisningsmetoder, men med huvudfokus på 
det förra. Uppsatta mål att styra emot ansågs i dessa läroplaner inte nödvän-
diga eftersom de grundläggande tankarna för läroplansförfattarna vid denna 
tid var att det eleverna lärde sig och det stoff som presenterades var det 
samma. En skillnad mellan Lgr 62 och Lgr 69 var dock att den senare tog ett 
tydligare avstamp i ett mer elevcentrerat tänkande i arbetssätt, men var föru-
tom det fortfarande fast förankrad i ett stoffurval som i stort inte ifrågasat-
tes. För grundskolan kom nästa större läroplansförändring med Lgr 80, vil-
ken satte elevernas utvecklingsprocess och aktiva deltagande i samhället, 
både i stort som mer specifikt i skolan, i fokus. I en processfokuserad läroplan 
som denna sattes elevernas intressen och de lokala förhållandenas möjlig-
heter före en mer centralstyrd detaljstyrning av innehåll och resultat. Även 
om det senare återfinns i Lgr 80 är tyngdpunkten förskjuten mot det förra 
med tydlig strävan att eleverna ska fostras till aktiva och kritiska samhälls-
medborgare.119 För de samhällsorienterande ämnena uttrycks det som följer: 
 

Skolans samhällsorientering har ett särskilt ansvar för att fostra eleverna till 
medborgare i ett demokratiskt samhälle. Undervisningen skall ge kunskaper 
om och förståelse för de lagar och normsystem som vårt samhälle vilar på. 
Den skall också leda till insikt om vikten av att värna om de demokratiska 
rättigheterna och fullgöra skyldigheterna. Genom undervisningen i de sam-
hällsorienterande ämnena skall eleverna vidga sina kunskaper om sig själva 
och andra, om människors liv och verksamhet förr och nu samt om tillvaron 
och dess problem. De skall därigenom skaffa sig tilltro till sin förmåga att 
påverka och förbättra sina egna och andras levnadsförhållanden. Eleverna 
skall stimuleras till egna insatser i samhällslivet och få kännedom om de 
möjligheter som finns att påverka utvecklingen genom medverkan i politiskt 
och fackligt arbete och genom anslutning till olika ideella organisationer och 
föreningar.120 

 
I Lgr 80 gavs inte orienteringsämnena specificerade kursplaner. Det var nu 
en gemensam kursplan för de fyra samhällsorienterande ämnena och äm-
nesstoffet presenterades mycket sparsamt i förhållande till tidigare kurspla-
ner och arrangerades utifrån tematiska områden. För samhällskunskapsäm-
nets del benämndes området ”Människans verksamhet samhällsperspekti-
vet” och innehöll sådant som förknippas med ämnet. Även om ämnena var 
integrerade i kursplanen fanns det ändå möjlighet att undervisa samt ge 
betyg i varje enskilt ämne, något som flitigt utnyttjades då endast tolv pro-
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cent av eleverna i grundskolan 1992 fick ett samlat betyg i SO-ämnena.121 
Ämnesintegrationens syfte var främst att ge större helhetsförståelse, inte 
minst för att ge samband och sammanhang, men som Bjessmo påpekar, 
skedde denna integration på de enskilda ämnenas bekostnad som blev 
mindre distinkta och det förelåg en stor risk att essentiella kunskapsavsnitt 
för de ingående ämnena föll bort.122 

År 1988 genomfördes en större revidering av samhällskunskapsämnet på 
gymnasieskolan. Ett flertal viktiga punkter framstår i denna på många sätt 
annorlunda kursplan i jämförelse med sina företrädare. För det första skri-
ver kursplanen fram elev- och problemorientering. Då det gäller den första 
av dessa två aspekter skriver Bjessmo; detta ”[…] kan inte uppfattas som en 
didaktisk innovation i sig, annat än i så motto att den skrivs fram i en sådan 
grad att undervisningen som inte är elevorienterad måste uppfattas som 
felaktig.” Vad det anbelangar den andra aspekten så infördes den så kallade 
samhällsfrågan som central för ämnet.123 Kursplanen uttrycker det med föl-
jande ord: ”Genom att utgå från en komplex samhällsfråga ger man elever-
na möjlighet att sätta in sina kunskaper i ett större sammanhang, vilket un-
derlättar för dem att utveckla en helhetssyn”.124 För det andra fick kurspla-
nen en påtaglig inriktning mot målformulering. De i föregående kursplaner 
angivna ämnesmomenten gavs mindre framträdande roll och reducerades 
egentligen till tre; ”politik, ekonomi och rumsliga samband.” I och med 
detta togs den centrala styrningen bort och ansvaret för innehåll och upp-
lägg flyttades till lokal nivå, inte minst den enskilde läraren, något som enligt 
Bjessmo, var ”ett erkännande av lärares professionalism och en tilltro till 
densamma.”125 Den reviderade kursplanen med dess tre föreskrivna mo-
ment ska sättas i relation till kursplanen inom Lgy 70 som hade hela fjorton 
ämnesmoment.126 För det tredje, och kanske viktigaste, infördes samhälls-
kunskapsämnet som obligatoriskt för samtliga gymnasieelever oavsett om 
det rörde sig om studie- eller yrkesförberedande linje, vilket ska ses i ljuset 
av att det fanns en strävan att göra undervisningen likvärdig. En skillnad 
måste dock framhållas; samma kursplan gällde oavsett linje, men antalet 
timmar till ämnets förfogande var betydligt färre för yrkeslinjerna.127 

I början av 1990-talet skedde några av de mest genomgripande och 
snabbast genomförda reformerna i svensk utbildningshistoria. För att 
nämna några; kommunaliseringen av skolan, övergången till mål- och resul-
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tatstyrning, övergången från ett relativt till ett av absolut betygssystem, ge-
nomförandet av den generellt treåriga gymnasieskolan utefter program och 
kurser samt friskolereformen.128 I den våg av reformer som genomfördes 
kom också nya läroplaner 1994 för både grundskolan, Lpo 94, och gymna-
siet, Lpf 94. En allmän trend i omvärlden med idéer hämtade från näringsli-
vet om New Public Management, med honnörsord som valfrihet, individuali-
sering, resultat, konkurrens, decentralisering, målstyrning och international-
isering var delvis drivkrafterna bakom förändringarna. Det som karakterise-
rade de nya läroplanerna var mål- och resultatstyrning, det vill säga, tämligen 
fritt i första ledet hur målen skulle kunna nås, men hårdare styrt i det andra, 
med utvärdering och uppföljning. Lpo 94 och Lpf 94 kan främst ses som 
kompetensfokuserande läroplaner, med vilket menas att fokus läggs på generiska 
förmågor som ”’kreativ och initiativrik’, ’anpassningsbar och flexibel’ samt 
att ’kunna planera och utvärdera sin egen insats’”, alltså mål som kan ses 
som öppna och vida. Samtidigt fanns det ett tydligt inslag av resultatstyr-
ning, något som efterhand blev tydligare med åtföljande mindre lokal frihet 
att utforma undervisningen utifrån de allmänt hållna målen, mot allt mer 
gemensamt hållet ämnesinnehåll.129 I ämnesstoff var kursplanerna mycket 
allmänt hållna och det lämnades stort utrymme för den enskilde läraren och 
skolan att utforma undervisningen. I kursplanerna till Lpo 94 formuleras det: 
 

Kursplanerna är utformade för att både klargöra vad alla elever bör lära sig 
och samtidigt lämna stort utrymme för läraren att välja stoff och arbetsme-
tod. Kursplanerna anger inte arbetssätt, organisation eller metoder. Däremot 
lägger de fast det innehåll av grundläggande och bestående kunskaper som 
undervisningen skall förmedla och ger därmed förutsättningar för det stoff-
urval som måste göras lokalt.130 

 
Enligt Bjessmo kom återigen en svängning tillbaka till ett mer färdighetsori-
enterat perspektiv i samhällskunskapsämnet med kursplanerna 1994 där 
elevernas ”centrala samhällskompetenser lyfts fram” och på så sätt kom 
cirkeln att slutas efter bland annat varit inriktat mot problemorientering på 
1980-talet. Det var återigen medborgarkompetens som stod i fokus.131 Nå-
got annat som är påtagligt vid denna tid är att det är först nu som kritiskt 
tänkande och ifrågasättande på allvar kommer in i samhällskunskapsämnet 
då det tidigare varit fokus på gemensamma värden, faktakunskaper och 
beskrivningar.132 När det gäller medborgarfostran, såsom införlivande i en 
demokratisk samhällsgemenskap och tillägnandet av källkritisk förmåga, slår 
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de för tiden nya styrdokumenten fast att samhällskunskapsämnet har en 
speciell roll. I Lpo 94 uttrycks det i kursplanen för samhällskunskap genom: 
 

Undervisningen skall också innefatta ett demokratiskt fostransperspektiv. 
Studier i samhällskunskap rör ofta för människorna centrala frågor, t.ex. om 
mänskliga rättigheter, makt och förtryck. När dessa och liknande frågor be-
handlas kommer skolans värdegrund ofta att beröras. Det är då viktigt att 
markera att skolan inte är värdeneutral. Skolan skall stå för demokratins 
grundläggande värden. Samhällskunskapsämnet har i det här sammanhanget 
en särskild uppgift; att ta upp den demokratiska värdegrunden i ett analyse-
rande perspektiv och utveckla elevernas förmåga att granska, värdera och ta 
ställning. 
    En demokratisk fostran innebär också att eleverna ges inflytande och får 
ta personligt ansvar; de skall få praktisera och reflektera över demokratiska 
arbetssätt och arbetsformer i skolan.133 

 
I den från 2000 reviderade kursplanen formulerades i ämnets karaktär och 
uppbyggnad: ”Grunden för det svenska samhället är demokrati. Ämnet 
samhällskunskap har ett särskilt ansvar att ta upp och analysera de demokra-
tiska värdena och i det sammanhanget utveckla förmågan att granska, vär-
dera och ta ställning i samhällsfrågor och främja viljan att delta och på-
verka.”134 Likaså lyfts i ämnets syfte och roll fram att samhället blivit allt 
mer komplext, snabbföränderligt och informationstätt, vilket innebär att ett 
antal generiska förmågor skrevs fram som att ta till sig ny kunskap genom 
”[…] att utveckla förmågan att söka, granska, strukturera och värdera fakta 
samt att integrera, redovisa och gestalta den nya kunskapen. Att analysera, 
dra slutsatser och göra egna ställningstaganden av information utgör en 
grund för att kritiskt granska samhället.”135 

Med Lpf 94 för gymnasieskolan inrättades kärnämnen som skulle läsas av 
samtliga elever. Likaså infördes ett system där varje ämne delades in i ett 
antal kurser. Samhällskunskap blev kärnämne och förutom kärnämneskurs-
en, Samhällskunskap A om 90 poäng fanns också B-kurs om 110 poäng 
samt en C-kurs, vilken omfattade 100 poäng och ingick i det samhällsveten-
skapliga programmets samhällsvetenskapliga gren.136 I och med Lpf 94 slog 
tanken om likriktning för samhällskunskapsämnet inom hela gymnasiesko-
lan igenom. Dels blev samtliga program inom gymnasiet treåriga, dels inför-
des samhällskunskap i form av A-kursen som kärnämne för samtliga elever, 
något som förvisso hade införts med revideringarna 1988, men nu åter sat-
tes på pränt, vilket bekräftade ämnets framstående ställning. Med Lpf 94 
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sker således en förändring för samhällskunskapsämnets del i jämförelse med 
Lgy 70 där intentionen inte varit att få en likriktad samhällskunskapsunder-
visning för samtliga gymnasieelever. Även om intentionen med Lpf 94 varit 
en gemensam grund i samhällskunskapsundervisningen har ett flertal studier 
visat att det i realiteten kunde skilja väsentligt på den undervisning som gavs 
för yrkesförberedande kontra studieförberedande program.137 För kursen 
Samhällskunskap A om 90 poäng såg de huvudsakliga målen ut som följer: 
 

Målet för kursen är att eleverna skall få fördjupa och strukturera sina kun-
skaper om samhälle, arbetsliv och ekonomi genom studier av skilda sam-
hällsfrågor. Eleverna skall få reflektera över, analysera och diskutera sam-
hällsförhållanden i Sverige och andra länder. Eleverna skall också få möjlig-
het att fördjupa sig i någon samhällsfråga av särskild betydelse för deras re-
spektive studieinriktning. 
    Kursen skall genom såväl innehåll som form bidra till att förmedla och 
hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på.138 

 
Dessa korta övergripande mål bröts i kursplanen ned i en handfull punkter 
som eleverna skulle kunna efter genomgången kurs, exempelvis ”att kunna 
redogöra för viktiga politiska ideologier och deras utveckling […], kunna 
reflektera över internationella relationer och globala förhållanden ur eko-
nomiska, sociala, politiska, folkrättsliga och kulturella aspekter […]” och 
”kunna använda olika kunskapskällor och verktyg för att analysera och dis-
kutera samhällsfrågor ur olika infallsvinklar […]”.139 Som synes var det täm-
ligen generella mål utifrån generiska förmågor som angavs samt att samhälls-
frågan fortfarande hade en stark ställning. Efter att Lpf 94 reviderats 2000 
uttrycktes samhällskunskapens mål såsom följer: 
 

Utbildningen i ämnet samhällskunskap syftar till att med demokratin som 
värdegrund bredda och fördjupa elevernas kunskaper om nutida samhälls-
förhållanden och samhällsfrågor. Ämnet syftar vidare till att ge eleverna 
ökade förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet och en beredskap att 
hantera förändringar i samhället. 
    Ett annat syfte med ämnet samhällskunskap är att bidra med kunskaper 
om levnadsvillkoren i olika länder och samhällssystem. Därmed ger ämnet 
förutsättningar för eleverna att förstå de värden som ligger i kulturell mång-
fald och känna respekt för mänskliga rättigheter samt att kunna ta avstånd 
från olika former av förtryck. 
    I ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb föränd-
ringstakt bidrar ämnet samhällskunskap med att utveckla ett kritiskt förhåll-
ningssätt. Detta innebär att utveckla förmågan att söka, granska och värdera 
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fakta från olika källor och medier samt kunna formulera sig och dra slutsat-
ser.140 

 
År 2010 klubbades ny skollag, vilken började gälla 2011, men för att se vilka 
förändringar reformperioden fått för samhällskunskapsämnet mer specifikt 
är det till läro- och kursplaner vi får söka oss,141 det vill säga Lgr 11 och Gy 
11. Viktiga förändringar kontra föregående styrdokument är att kursplaner-
na nu ligger i respektive läroplan samt att värdegrunds-, fostrans- och norm-
frågor fått ett eget avsnitt och tonats ner i enskilda ämnens kursplaner på 
gymnasiet,142 inte minst på grund av ”en oro för att det varit elevernas åsik-
ter som bedöms och inte deras kunskaper.”143 I och med de senaste styrdo-
kumenten har återigen ämneskunskaper fått större uppmärksamhet, något 
som förstärkts genom den under samma år införda nya lärarutbildningen.144 

För grundskolans del har möjligheten för gemensamt blockbetyg för de 
samhällsorienterande ämnena försvunnit då den gemensamma kursplanen 
för de fyra ämnena i fråga som fanns i föregående reviderade kursplaner 
tagits bort,145 åtminstone från årskurs fyra.146 Även om de samhällsoriente-
rande ämnenas karaktär nu tydligare åtskiljs har de ändå en gemensam kärna 
i de förmågor som ska tränas och vilka inte kan begränsas till ett enskilt av 
dessa ämnen, såsom förmåga att ”analysera, reflektera, tolka, söka informat-
ion, kritiskt granska och värdera olika fenomen och förhållanden.”147 

Som nämnts har vi generellt gått från innehållsbaserade läroplaner med Lgr 
62, Lgr 69 och Lgy 70, över processfokuserade läroplaner med Lgr 80, till i hu-
vudsak kompetensfokuserade läroplaner med Lpo 94 och Lpf 94. Väl framme vid 
de stora skolpolitiska förändringarna med Lgr 11 och Gy 11 var det dags för 
införandet av resultatfokuserade läroplaner. I läroplaner likt dessa fokuseras på 
slutledet, det vill säga utifrån utsatta mål mätbara kunskaper. Utfall och be-
dömning blev ledande i vad som Sundberg benämner ”leveranstänkande”, 
där nyttoaspekten är central. Som ett resultat av att Lgr 11 och Gy 11 är 
resultatfokuserade har de också blivit mer innehållscentrerade likt första 
generationen moderna läroplaner. Det nya med de senaste läroplanerna i ett 
historiskt läroplansperspektiv är att kunskapskrav för specifika kontroll-
punkter nu är uppsatta i styrdokumenten, alltså något som utformats lokalt 
genom bedömningskriterier tidigare. Kritik som lyfts fram angående läro-
planer likt dessa är att undervisningen kan komma att detaljstyras i för hög 
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grad utifrån kunskapskraven och att de mer svårbedömda generativa för-
mågorna hamnar i skymundan.148 Vi går nu in mer konkret på samhällskun-
skapsämnet i de senaste kursplanerna. Även om fostransuppdraget som det 
nämnts ovan tonats ned trycks det fortfarande på ämnets roll som fostrare 
av ansvarstagande individer och samhällsmedborgare. I inledningsbeskriv-
ningen av ämnet i Lgr 11 uttrycks det så här: 
 

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och ut-
vecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både 
möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer 
och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så 
att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex 
värld.149 

 
I punktvis sammanfattning uttrycker Lgr 11 att samhällskunskapen ska ge 
eleverna möjlighet att utveckla förmågor som att: 
 

• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och sam-
verkar, 

• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrå-
gor ur olika perspektiv, 

• analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga be-
grepp och modeller, 

• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhälls-
frågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, 

• söka information om samhället från medier, Internet och andra källor 
och värdera deras relevans och trovärdighet, 

• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, princi-
per, arbetssätt och beslutsprocesser.150 

 
Skolinspektionen skriver att det inte är så stor skillnad i synen på samhälls-
kunskapsämnet i jämförelse med föregående kursplan för grundskolan, men 
att några områden betonats ytterligare, exempelvis mänskliga rättigheter och 
dess innebörd, mediernas betydelse, sociala samhällsstrukturer, identitetsut-
veckling, tillhörighet av samhällsgrupp samt EU:s del av det svenska stats-
skicket.151 Vi går nu över till gymnasieskolan, Gy 11 och i dess beskrivning 
av samhällskunskapsämnets syfte finner vi att: 
 

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till 
samhällsfrågor och en förståelse av det vetenskapliga arbetet med samhälls-

                                                             
148 Sundberg 2015, s. 87–91. 
149 Skolverket 2011a, s. 199. 
150 Ibid., s. 199f. 
151 Skolinspektionen 2012, s. 4. 
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frågor. Dessutom ska undervisningen bidra till att skapa förutsättningar för 
ett aktivt deltagande i samhällslivet. Ett komplext samhälle med stort in-
formationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållnings-
sätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfat-
tar förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika källor 
och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen.152 

 
De sistnämnda mer generativa förmågorna stärks ytterligare av skrivningar-
na i ämnesplanen, där det föreskrivs att eleverna ska arbeta med olika meto-
der för informationshantering och presentation. Det uttrycks såsom följer 
att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla: 
 

Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekven-
ser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och me-
toder. […] Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från 
olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet. […] Förmåga 
att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.153 

 
Det är dock inte samma gymnasiegemensamma kurs som samtliga elever 
läser. Kursen för de högskoleförberedande programmen ligger på 100 po-
äng (kurs 1b) emedan den är halverad till 50 poäng (kurs 1a1) för yrkespro-
grammen. Dock finns det valbar möjlighet att läsa en påbyggnadskurs om 
50 poäng (kurs 1a2) för de som endast läst den inledande kursen om 50 
poäng.154 Förutom dessa grundläggande kurser återfinns följande kurser i 
utbudet inom ämnet, vilka kan läsas beroende på vilken gymnasieutbildning 
som är i fråga: Samhällskunskap 2 och Samhällskunskap 3, om vardera 100 
poäng. Dessutom inbegrips följande kurser inom ramen för ämnet: Inter-
nationell ekonomi och Internationella relationer, båda 100 poäng.155 

I detta kapitel har samhällskunskapsämnets karaktär, dess uppkomst och 
förändring över tid presenterats. I följande kapitel behandlas den mer 
undervisningsnära dimensionen av ämnet, dess didaktik. 
 

	  
	  
	  
	  
                                                             
152 Skolverket 2011c, s. 1. 
153 Ibid. 
154 Skolverket 2011b, s. 36f. 
155 Skolverket 2011c, s. 2. 
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3	  	   Samhällskunskapen	  som	  didaktik	  
 
Föreliggande arbete sorterar under fältet ämnesdidaktik, eller mer precist 
samhällskunskapsdidaktik.156 Didaktikbegreppet i stort, liksom ämnesdidak-
tik, samhällsdidaktik och samhällskunskapsdidaktik, medför en del proble-
matik då det i begreppen läggs divergerande innebörder beroende vem som 
uttalar sig om dessa och vid vilken tidpunkt.157 Ett sätt att definiera didaktik 
är att klargöra vilka frågor som den kan ge svar på. De båda frågor som 
brukligt ses som centrala är innehållsfrågan Vad? undervisningen ska inbe-
gripa samt den mer metodologiska frågan Hur? den ska gå till. Förutom vad- 
och hur-frågan, är det ytterligare en fråga som måste ses som central, kanske 
som den viktigaste enligt Larsson, då det gäller att definiera didaktikbegrep-
pet, och det är frågan Varför?. Denna kan nämligen ställas till samtliga öv-
riga didaktiska frågor och bildar då grunden och legitimeringen för de di-
daktiska val som görs.158 Det är således reflektionen över hela undervisning-
ens alla nivåer som är den didaktiska kärnan utifrån detta synsätt.159 Bronäs 
och Runebou är inne på samma linje då de skriver: ”Den professionelle 
läraren är den som reflekterar didaktiskt, och använder sin reflektion i och 
för sin undervisning. Lärare reflekterar didaktiskt genom att systematiskt 
och kritiskt ställa frågor om olika företeelser eller situationer i den egna 
verksamheten.”160 Utöver dessa övergripande tre frågor laboreras det med 
ett antal ytterligare, som exempelvis När?, Var? och För vem?.161 

Det har funnits, och finns alltjämt, olika sätt att definiera didaktikbe-
greppet utifrån hur brett eller smalt man uppfattar det. Den innebörd av 
begreppet didaktik som denna studie inspireras av grundar sig på tankar 
som här följer. Gerd och Gerhard Arfwedson definierar att didaktik som 
”den praktikanknutna vetenskapen om alla de faktorer som påverkar skolans 
undervisning och dess innehåll”,162 emedan Sten-Olof Ullströms påpekar att med 
skolan skall egentligen många typer av undervisningssituationer inberäk-

                                                             
156 Jag väljer att använda det mer specifika begreppet samhällskunskapsdidaktik, som 
exempelvis används av Bergström & Ekström 2015a; Ekendahl, Nohagen & Sandahl 
2015; Lindmark 2013; Långström & Virta 2011. Det föreligger dock flera andra närlig-
gande begrepp som SO-didaktik, samhällsdidaktik och de samhällsvetenskapliga ämne-
nas didaktik. Se dessa begrepps användning i Bengtsson & Kroksmark 1994, s. 71; CSD 
2013; Johnsson Harrie & Larsson 2012, s. 7f; Larsson H.A. 1997, s. 66. 
157 För begreppen didaktik och ämnesdidaktik, se Ullström 2009; Bengtsson 1997. 
158 Larsson S. 2013, s. 18ff. 
159 Se också Ullström 2009, s. 16. 
160 Bronäs & Runebou 2010, s. 44. 
161 Uljens 1997, s. 168. 
162 Arfwedson & Arfwedson 1991, s. 16. 
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nas.163 Pertti Kansanen poängterar både didaktikens vetenskapliga förank-
ring liksom dess bredd och menar att didaktik är ”all vetenskaplig och upp-
lyst analys av och reflektion över undervisningens helhet. Didaktiken omfat-
tar både själva undervisningen och inlärning i alla dess former.”164 Werner 
Jank och Hilbert Meyer tar även de ett brett grepp och menar att didaktik-
begreppet ofta används för snävt då det främst är vad-frågan som står i 
fokus emedan hur-frågan förs till metodikområdet. Men då didaktikbegrep-
pet utgår från många andra frågor måste också definitionen vara bred. Det 
förslag som ges är att didaktik är, ”[u]ndervisningens och inlärningens teori 
och praktik.” Med detta måste begreppet äga giltighet också utanför skolan i 
”alla andra tänkbara sammanhang” där undervisning och lärande sker.165 Till 
dessa bredare definitioner väljer jag att tillföra Bengtssons och Krokmarks 
tankar om att erfarenheten bör inbegripas. De lägger i innebörden av be-
greppet att det rör sig om ”konsten att undervisa och läran om undervisning 
baserad på såväl beprövad erfarenhet som vetenskaplig kunskap,”166 

I föreliggande uppsats studeras erfarna lärares uppfattningar om sin 
undervisning, i vilket inbegrips att även jag som forskare ägnar mig åt didak-
tik. Bengtsson och Kroksmark menar att didaktik kan studeras utifrån en 
rad olika vetenskapliga utgångspunkter. Det angreppssätt som är centralt 
här är fenomenologisk didaktik. Inom denna gren av vetenskaplig didaktik rik-
tas intresset mot skolans ”erfarenhetsvärld” och hur undervisningens ”in-
nehåll och metod” uppfattas av dess centrala aktörer, det vill säga elever 
och, som i detta fall, lärare.167 Michael Uljens har en annan benämning på 
det som ovan utgör fenomenologisk didaktik. Han menar att det finns tre 
perspektiv på den didaktiska forskningen utifrån vems intresse den fokuse-
rar på. De båda första perspektiven är läroplans- och lärarutbildningsdidak-
tik med staten och dess utlöpare, respektive akademin, som främsta intres-
senter. Det tredje perspektivet är mer att likna vid det fenomenologiska, 
nämligen klassrumsdidaktik, med intresset ”att utveckla didaktisk teori ur de 
faktiskt verksamma lärarnas och elevernas perspektiv i skolvardagen.” Detta 
perspektiv kan tyckas självklart men är ändå eftersatt inom forskningen.168 

Det som tagits upp ovan angående didaktikbegreppet rör sig på en mer 
övergripande nivå, men resonemanget måste nu snävas in. Vanligtvis delas 
didaktiken in i en övergripande del, ofta benämnd allmän didaktik,169 med 
                                                             
163 Ullström 2009, s. 20. 
164 Kansanen 1997, s. 146. 
165 Jank & Meyer 1997a, s. 17f, citat från s. 18. 
166 Bengtsson & Kroksmark 1994, s. 24. 
167 Se Bengtsson & Kroksmark 1994, s. 38f, citat från s. 39. 
168 Uljens 1997, s. 167f, citat från s. 167f. Uljens gjorde detta konstaterande om den 
klassrumsnära forskningens eftersatta situation för drygt femton år sedan, en del har 
hänt sedan dess, men det lyfts fortfarande än idag stundom fram. 
169 Vanligtvis då begreppet didaktik används är det allmän didaktik som åsyftas. 
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vilket menas undervisningsfrågor av mer generell karaktär, samt i en mer 
specifik inriktad del, ofta kallad speciell eller särskild didaktik. Den senare kan 
delas in utifrån exempelvis ämnesdidaktik, stadiedidaktik, vuxenutbildning-
ens didaktik, lekens didaktik, informationsteknikens didaktik med mera.170 
När didaktiken flyttas från allmän nivå till ämnesundervisning är det just 
begreppet ämnesdidaktik, eller som ibland det mer kontinentala begreppet 
fackdidaktik, som används.171 För denna studies del är det främst ämnesdi-
daktiken som är av intresse, vilken vi nu går över till. 

På senare tid har allt större vikt lagts på specifika ämnen och ämnesdi-
daktik från politiskt håll, exempelvis lärarutbildningsreformen 2000 samt 
inrättandet av nationella forskarskolor inom didaktikområdet. Ämnesdidak-
tik anses således vara angeläget med ”betydande men till stor del ännu out-
vecklad potential.”172 Som synes tilldrar sig ämnesdidaktik intresse, men det 
finns också divergerande åsikter om vad begreppet innebär. Många vill äga 
begreppet, inte minst finns en spänning mellan å ena sida pedagogikföreträ-
dare, vilka vill se ämnesdidaktik som en delmängd inom det större kom-
plexet pedagogik-allmändidaktik-utbildningsvetenskap, å andra sidan ämnes-
företrädare, vilka vill införliva ämnesdidaktiken i det specifika ämnet. 
Schüllerqvist menar att båda dessa sätt har sina styrkor, men också sina re-
duktionistiska svagheter. Han väljer hellre ett tredje sätt att se på ämnesdi-
daktiken, nämligen som ett eget vetenskapsområde hemmahörande mellan 
och innehållandes de båda andra här nämnda vetenskapsområdena, ett lä-
rarutbildningens ”mittfält” som han uttrycker det. Utifrån detta resonemang 
måste ämnesdidaktik ses som tvärvetenskapligt.173 

Som framgått är en central innebörd av didaktik att reflektera över 
undervisningen, vilket i högsta grad också gäller ämnesdidaktiken. Svein 
Lorentzen visar detta då han skriver: ”Fagdidaktikk er alle de refleksjoner en 
kan knytte til et fag og undervisning av dette faget, som kan gi økt kunnskap 
om fagets beskaffenhet, om fagets legitimering og økt kunnskap om hvor-
dan faget kan læres, undervises og utvikles.”174 

Inte sällan används den av Svein Sjøberg införda bro-metaforen då äm-
nesdidaktik ska positioneras. Enligt denna ses ämnesdidaktiken som en 
överbryggare mellan fackämnet, exempelvis historieämnet, och pedagogik-
ämnet.175 Oavsett om bro-, mittfälts- eller någon annan metafor används 
beträds detta mellanliggande område från de båda kanterna, pedago-
gik/allmändidaktik kontra ämnessidan, i varierande omfattning och längd ut 

                                                             
170 Bengtsson 1997, s. 251f; Håkansson & Sundberg 2012, s. 44. 
171 Håkansson & Sundberg 2012, s. 44. 
172 Schüllerqvist 2009, s. 13f, citat från s. 14. 
173 Schüllerqvist 2001, s. 9–18, citat från s. 10. Se också Långström & Virta 2011, s. 14. 
174 Lorentzen 1998, s. 7. 
175 Ullström 2009, s. 12f. 
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i det. Ämnessidan har i dessa metaforer fler ingångar, bindningar eller fästen 
då varje undervisningsämne eller område har sin egen bas, exempelvis i 
historia, matematik eller biologi.176 De flesta ämnesdidaktiker, låter Ullström 
meddela, tycks inträtt från just ämnessidan, men att detta inte ska ses som 
om pedagogiksidan skulle ha mindre värde eller inflytande. Båda sidor ska 
ses som lika essentiellt nödvändiga.177 

Bronäs och Runebou ser förvisso att bro-metaforen kan fylla sin funkt-
ion, men påpekar faran med att ämnesdidaktiken får rollen som endast 
”samverkansdisciplin” mellan ämnes- och pedagogikdisciplinerna. Istället 
menar de att det inte går att särskilja ämnet från dess didaktik. I detta synsätt 
är bro-metaforen mindre lyckad, ämnesdidaktiken är då ingen länk mellan 
två discipliner, det är en disciplin i sig med sitt eget forskningsfält och sina 
egna frågor. Ämnesdidaktik handlar i mångt och mycket om hur ett akade-
miskt ämne transformeras så att det blir ämnesundervisning av det.178 Som 
framgått utmärker sig didaktik genom att reflektionen över undervisningen 
står i fokus. Detta gäller också i högsta grad inom ämnesdidaktiken. Det är 
egentligen reflektionen över undervisningen och dess villkor, om denna sker 
systematiskt och underbyggt, som legitimerar ämnesdidaktiken som veten-
skapsområde, eller som Bronäs och Runebou definierar det: ”Ämnesdidak-
tik är vetenskapen om ämnesundervisning”, med både ett teoretiskt som ett 
praktiskt intresseområde. Sällan är det dock renodlat den ena eller andra av 
dessa aspekter som inbegrips, snarare är det någonstans däremellan fokus 
ligger, men åt ena eller andra hållet beroende på tillfället ifråga.179 

Idag är den allmänna uppfattningen bland forskare inom området att 
både den allmänna didaktiken som ämnesdidaktiken behövs liksom kontak-
ten dem mellan.180 Däremot kan det vara svårt att prata om ämnesdidaktik i 
stort utan att inbegripa ett ämne. Undervisning måste alltid ha ett ämnesin-
nehåll. Bronäs och Runebou menar att det objekt… 
 

[…] som ligger i centrum för intresset i ämnesdidaktik är ämnesundervis-
ning. Ämnesundervisning är inte två saker (ämne plus undervisning) utan en 
enda sak. Ämnesundervisning är helt och hållet ämnet (undervisning i histo-
ria är historia) men också helt och hållet undervisning (undervisning i histo-
ria är undervisning).181 

 
Vid ett ämnesdidaktiskt perspektiv skiljer således ovanstående författare inte 
på ämne och undervisning utan ser dessa båda komponenter som aspekter 
                                                             
176 Schüllerqvist 2001, s. 10, 17. 
177 Ullström 2009, s. 13. 
178 Bronäs & Runebou 2010, s. 10, 16ff, 20. 
179 Ibid., s. 20f, citat från s. 20. 
180 Håkansson & Sundberg 2012, s. 46. 
181 Bronäs & Runebou 2010, s. 93. 
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av samma helhet. Lika självklart som det måste finnas någonting att under-
visa om för att kalla något för undervisning, så måste det också finnas 
någonting som gör undervisning till just undervisning.182 Det måste således 
alltid finnas med både ett vad och ett hur, något som också framfördes i Lä-
rarutbildningskommitténs slutbetänkande från 1999 där det föreslås att 
”[…] ämneskunskaper och didaktik inte skall skiljas åt.”183 Till denna integ-
rationstanke av ämne och didaktik sällar även jag mig. Mer utvecklat ut-
trycks det av kommittén att den ”[…] traditionella indelningen i undervis-
ningsämnen, pedagogik, metodik, ämnesdidaktik och praktik behöver för-
ändras när läraruppdraget förändras. Indelningen utgör en konstlad uppdel-
ning i praktik och teori, liksom en uppdelning i å ena sidan ämneskunskaper 
och å andra sidan yrkeskunskaper.”184 

Ämnesdidaktiken kan dels ses som ett applikationsområde för allmändi-
daktiken, dels som ett eget vetenskapsområde. Hur man än ser på detta kan 
ämnesdidaktiken i sig delas upp utifrån olika ämnesområden eller enskilda 
ämnen. Exempelvis kan skillnad göras på ämnesområden som SO-didaktik 
och NO-didaktik, liksom att det går särskilja de olika SO-ämnena från 
varandra och benämna dem som historiedidaktik, religionsdidaktik och så 
vidare, vilket nu leder över till det didaktiska område som föreliggande stu-
die kretsar kring, samhällskunskap. 

”Ämnesdidaktiken måste alltid kopplas till (och själv undersöka) sin tids 
och sitt samhälles problem, så som de avtecknar sig i skolans ämnen och 
deras utveckling.”185 Med dessa ord av Gerd Arfwedson poängteras den 
starka koppling till det omgivande samhället som ämnesdidaktiken i stort 
har, men det är ett ämnesdidaktiskt område som synnerligen torde ha denna 
starka koppling, samhällskunskapsdidaktiken. Sture Långström och Arja 
Virta beskriver det som följer: ”Samhällskunskapsdidaktik är ett mångveten-
skapligt och tvärvetenskapligt fält mellan pedagogik och ett antal olika sam-
hällsvetenskapliga ämnen. Det är en ung vetenskap som fokuserar på sam-
hällskunskapsämnets alla dimensioner och granskar pedagogiska frågor uti-
från ett ämnesperspektiv.”186 Av de samhällsorienterande ämnena är det ett 
som enligt författarna ovan utmärker sig då samhällskunskapsdidaktiken 
som ämnesdidaktik ”är särskild mångdimensionell, vilket beror på undervis-
ningens karaktär och dess roll i samhället.” De ser samhällskunskapsdidakti-
ken som centrum mellan samhällskunskapsämnet som skolämne, de ingå-
ende samhällsvetenskapliga disciplinerna, pedagogiken, liksom också till 
livsvärlden. På så vis har samhällskunskapsdidaktiken kopplingar till under-

                                                             
182 Bronäs & Runebou 2010, s. 94. 
183 SOU 1999:63, s. 90. 
184 Ibid., s. 71f. 
185 Arfwedson 1996, s. 36. 
186 Långström & Virta 2011, s. 13. 
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visningspraktiken, den upplevda livsvärlden samt till vetenskapliga discipli-
ner inom både samhällsvetenskapliga ämnen såsom utbildningsvetenskap. 
Samhällskunskapsdidaktik inbegriper således både konsten att undervisa och 
att forska inom ett ämnesområde.187 Utifrån detta vill jag se samhällskun-
skapsdidaktik, inte som bro, mittfält eller liknande, utan snarare som själva 
navet i studiet av ett ämne och dess undervisning. 

Ämnesdidaktik har enligt Långström och Virta tre dimensioner; den kan 
vara empirisk, reflexiv eller normativ. I tur och ordning svarar dessa tre 
dimensioner på frågorna; ”Hur ÄR det?”, ”Hur SKULLE det KUNNA 
VARA?” och ”Hur BORDE det VARA?”, eller exemplifierat; studier hur 
samhällskunskapsundervisningen går till eller hur samhälleliga fenomen 
uppfattas, frågor kring vad samhällskunskap är och vilken funktion ämnet 
fyller samt hur undervisningen skulle kunna se ut, exempelvis utifrån styr-
dokumentens intentioner eller utbildningsvetenskapliga rön. 188  Just den 
normativa dimensionen finns i didaktikbegreppet i stort och den stora ut-
maningen, men också möjligheten, enligt Englund är, ”att sammanföra den 
didaktiskt kompetente lärarens problematisering av innehållet med ett de-
mokratiperspektiv, d.v.s. att undervisningsinnehållet ständigt relateras till det 
övergripande målet att fostra till demokrati.”189 Fokus på samhällskunskaps-
läraren inom ramen för ämnets didaktik leder över till den definition som 
görs av Ingegerd Ekendahl, Lars Nohagen och Johan Sandahl: ”Samhälls-
kunskapsdidaktik, i vår mening, är reflektioner över vad samhällskunskap är 
i förhållande till vad det kunde och borde vara. Vad det bör vara är vi som 
samhällskunskapslärare med och avgör genom vår undervisning.”190 Utifrån 
detta sätt att se didaktikens uppgift, sammankopplat med det ovan givna att 
samhällskunskapsläraren har ett extra uttalat uppdrag i demokratifostran 
torde just samhällskunskapsdidaktiken vara av intresse att studera. 

Jag ansluter mig som framgått tidigare själv till en bredare definition av 
didaktikbegreppet, så också inom samhällskunskapsdidaktiken. Långström 
och Virta poängterar att även om samhällskunskapsdidaktiken främst berör 
skolan och dess undervisning så sträcks dess domäner ut till alla samman-
hang där information om samhället på något sätt når oss under hela livs-
tidsperspektivet.191 För en mer precis och täckande definition av begreppet 
vänder jag mig till Hans-Olof Ericson då det gäller att definiera begreppet 
samhällskunskapsdidaktik. Ericson problematiserar begreppet historiedidak-
tik och argumenterar för en mycket bred definition av begreppet i fråga. 
Han menar att didaktikbegreppets innebörd ”undervisning” snarare skall ses 

                                                             
187 Långström & Virta 2011, s. 15f, 29, citat från s. 16. 
188 Ibid., s. 17. 
189 Englund 1997, s. 126. 
190 Ekendahl, Nohagen & Sandahl 2015, s. 179. 
191 Långström & Virta 2011, s. 16f. 
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som ”lärande” satt i ett vidare perspektiv än just undervisning i skolmiljö. 
Ericson hänvisar här till tysk och dansk historiedidaktisk tradition.192 Den 
definition som föreslås är att: ”[…] historiedidaktik handlar om alla sam-
manhang och aspekter som berör frågorna om hur, varför, i vilket syfte, av 
vilka och i fråga om vad, som historia används och upplevs.”193 Jag tänker 
mig i föreliggande studie denna breda definition av begreppet historiedidak-
tik, men då med orden historiedidaktik och historia ersatta med samhälls-
kunskapsdidaktik och samhällskunskap. Samtidigt förs Bengtssons och 
Kroksmarks definition från det allmänna didaktikbegreppet in. Utifrån detta 
får vi en definition av samhällskunskapsdidaktik som följer: Samhällskun-
skapsdidaktik handlar om alla sammanhang och aspekter som berör frå-
gorna om hur, varför, i vilket syfte, av vilka och i fråga om vad, som sam-
hällskunskap används och upplevs utifrån både beprövad praktisk erfaren-
het såsom teoretisk vetenskaplig kunskap.194 

Även om jag sällar mig till denna bredare definition är avgränsningen i 
denna studie samhällskunskapsundervisningen, inte de tillfällen där eleverna 
kommer i kontakt med ämnets innehållsområde vare sig det är utanför sko-
lans ram, exempelvis fostran av föräldrar och nyhetssändningar, eller innan-
för skolans ram, exempelvis klassråd och värdegrundsdiskussioner om dessa 
hålls av andra än just samhällskunskapsläraren. 

Ett annat sätt att se på samhällskunskapsdidaktik är att studera hur äm-
net på diverse olika sätt delats upp utifrån vilka kunskapsområden som an-
ses inbegrips, vilka olika funktioner ämnet anses ha liksom vilka förmågor 
det anses kunna utveckla. Här följer ett urval olika sätt att se på samhälls-
kunskapsämnet hämtat dels ur samhällskunskapsdidaktiken, dels mer all-
mändidaktiska, men på samhällskunskapen applicerbara, tankegångar. 

Som framgått är samhällskunskap inte ett sammanhållet universitetsämne 
utan sammansatt av ett flertal discipliner, men vilka dessa är råder det ingen 
unison föreställning om. Grunden råder det dock mer enighet om, vilken 
består av statsvetenskap, nationalekonomi och sociologi. Andra discipliner 
som ofta nämns i sammanhanget är kulturgeografi, juridik, kriminologi, 
medievetenskap och genusvetenskap. För att kunna studera något så kom-
plext som samhället kan ett ytterligare antal vetenskapliga discipliner behöva 
införlivas, exempelvis historia, idéhistoria, socialantropologi och etnologi.195 

En dimension i samhällskunskapsämnet som gett sig till känna under 
hela dess existens är om fokus ska ligga på ”kunskaper om samhället”, alltså 

                                                             
192 För vidare resonemang, se Ericson 2005, s. 11–15. 
193 Ericson 2005, s. 15. 
194 Definitionen bygger på Ericson 2005, s. 15, med ett smärre tillägg från Bengtsson & 
Kroksmark 1994, s. 24. Ericson har medgivit att jag får använda och utgå från hans 
definition av historiedidaktik, med justeringen till samhällskunskapsdidaktik. 
195 Se exempelvis Ekendahl, Nohagen & Sandahl 2015, Kap. 2. 
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ämnesfakta såsom deskriptiv statskunskap och ekonomi, eller om det istället 
ska ligga på ”fostran till specifika attityder och beteenden”. Dessa båda 
uppdrag, kunskapsuppdraget och fostransuppdraget, ses som samhällskun-
skapsämnets dubbla uppgift. Båda har alltid ansetts behövts, men åt vilken 
håll pendeln har svängt har varit föränderligt över tid, även om det funnits 
en viss skillnad beroende på åldersnivå och skolform. Under 1950-talet och 
fram till mitten av 1970-talet låg fokus främst på kunskapsuppdraget utifrån 
tilltro till vetenskap samt teknisk och ekonomisk utveckling. Därefter drog 
pendeln mot fostransuppdraget med den jämlika, jämställda, fritt och kri-
tiskt tänkande aktiva medborgaren som låg i tiden. Svängningen mot demo-
kratifostran höll i sig till slutet av 1990-talet, men hade sin topp på 1980-
talet. Därefter är det åter dragning mot kunskapsuppdraget, om än inte så 
långt utan fostransidealet finns tydligt kvar med valfrihet och egenansvar 
som framträdande element. Samhällskunskapsämnet förändras således med 
samhällsförändringarna. Prioriterar samhället fakta syns det i samhällskun-
skapsundervisningen, prioriteras fostran i form av färdigheter syns detta 
utifrån vilka som för tillfället är i ropet.196 Efter de senaste reformerna 2011 
har pendeln svängt ytterligare åt kunskapsuppdraget.197 

Bjessmo menar att ämnet har fyra kompetensområden; demokratisk kom-
petens, ekonomisk kompetens, medborgarkompetens och samhällsetisk kompetens, vilka 
i tur och ordning inbegriper områden som politiska institutioner från lokal 
till global nivå, såsom Sveriges statsskick om massmedier och opinionsbild-
ning samt mänskliga rättigheter, om den privata och offentliga ekonomiska 
sfären, om sociala, juridiska kulturella och mångkulturella frågor samt om 
värderingar, värdegrund och frågor om rasism, fattigdom och jämlikhet.198 

Ämnet kan också delas upp utifrån hur det organiseras av läraren. Eken-
dahl, Nohagen och Sandahl beskriver dessa som organisationsprinciper. Dessa 
utgår från ämnet, samhället och eleven. Författarna benämner dessa såsom äm-
nesprincipen, den tematiska principen och elevprincipen. Den första principen utgår 
från ämnets karaktär och struktur, vilket gällande kursplaner och ämnespla-
ner är organiserade i. I den andra principen fokuseras på den så kallade sam-
hällsfrågan som bygger på verkliga fall som ofta studeras tematiskt utifrån 
flera olika ämnesdiscipliner. Denna princip hade sin glansperiod i kurspla-
nerna från 1980-talet och har tonats ner i senare styrdokument. Den tredje 
principen utgår mer från elevernas egen värld och intressen i undervisning-
en. Från den första principen till den sista kan ses en progression angående 
att undervisningen kommer allt närmare elevens egen livsvärld.199 

                                                             
196 Bronäs 2003a, Passim, citat från s. 189. 
197 Se exempelvis Sundberg 2015, s. 87–91. 
198 Bjessmo 1994, s. 98ff. 
199 Ekendahl, Nohagen & Sandahl 2015, s. 90–99, 103f. Angående ämnesprincipen 
delar författarna upp den i 5 aspekter för grundskolans samhällskunskapsämne (social, 
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Christina Odenstad gör en annan uppdelning utifrån de prov i samhälls-
kunskap hon analyserat i en studie. Hon finner tre vad hon kallar ämnesdi-
daktiska profiler, vilka är att samhällskunskapsämnet kan ses som oriente-
ringsämne, vilket exempelvis innebär kunskaper om politiska institutioner och 
dess organisation, analysämne, att kunna se samband och orsaker och diskuss-
ionsämne, vilket bygger på argumentation och ställningstagande. Utifrån stu-
dien är det tydligt att proven är utformade utifrån olika ämnesdidaktiska 
profiler utifrån vilket ämnesområde som det berör.200 

Ett annat sätt att se på ämnet är som Sandahl tar upp angående det 
dubbla uppdraget. För fostransuppdraget behövs förutom relevanta fakta-
kunskaper (som mer specifikt förs till kunskapsuppdraget och benämns 
första ordningens kunskaper) också processkunskaper, benämnt andra ordningens 
kunskaper. Dessa kunskaper delas in i fem kategorier som är specifika för 
samhällskunskapen i stort, men inte specifika för ett enskilt moment. Dessa 
fem andra ordningens kunskaper är; 1) Samhällsvetenskapligt perspektivtagande, 
2) Samhällsvetenskaplig kausalitet, 3) Samhällsvetenskaplig slutledning, 4) Samhällsve-
tenskapliga belägg, 5) Samhällsvetenskaplig abstraktion. Dessa fem kunskaper av 
andra ordningen behövs då eleverna arbetar med första ordningens fakta- 
och begreppskunskaper. I ett ämne som samhällskunskap som består av en 
mängd vetenskapliga discipliner, menar Sandahl, är just andra ordningens 
kunskaper centrala då det är de som sammanbinder de olika ämnesmomen-
tens faktainnehåll och på så vis utgör något av ”ämnets själva kärna.”201 

Englund delar upp samhällskunskapsämnet i en didaktisk undervisnings-
typologi efter amerikansk förebild, men bearbetad efter svenska förhållan-
den, där fem sätt att se på ämnets syfte, innehåll och arbetssätt utgör grund:  
 

1. Traditionellt värdebaserad medborgarfostran (nationellt fostrande, lyd-
nadsinriktad) med en koncentrisk undervisningsprincip,  
2. Ekonomi- och (arbets-)marknadsförberedande medborgarfostran för ett 
snabbt föränderligt samhälle med individuell kompetens i centrum,  
3. Förberedelse för aktivt medborgardeltagande genom kritiska institution-
ella betraktelser och framhävande av ett konfliktperspektiv,  
4. Samhällsvetenskapligt baserad samhällskunskap – med de bakomliggande 
akademiska disciplinerna som grundläggande referenspunkt,  
5. Problemorienterad undervisning grundad på studerandes erfarenheter.202 

 
Även om dessa sätt att se på samhällskunskapsundervisningen kan över-
lappa varandra och bilda olika kombinationer är lärarens syn utifrån typolo-

                                                                                                                                               
rättslig, politisk, ekonomisk och medial) och i fyra kunskapsområden i gymnasieskolan 
(socialt liv, ekonomi, politik och media). 
200 Odenstad 2010, s. 154ff. 
201 Sandahl 2011, s. 155–159, 165, citat från s. 165. 
202 Englund 1997, s. 140. 
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gin av stor vikt för vilken undervisning eleverna får. Sättet att se på ämnet 
utifrån ovanstående typologi har varierat över tid. Före andra världskriget 
var de båda första sätten dominerande i folkskolan och medborgarkun-
skapsämnet, emedan den del av läroverkens historia med samhällslära som 
berörde just samhällskunskapens ämnesområde vilade på det fjärde synsättet 
i typologin. Då ämnet infördes under nuvarande namn på 1960-talet fanns 
främst det första och andra synsättet med som bakgrund till ämnet, men 
senare under årtiondet stärktes det andra ytterligare då eleven allt mer ham-
nade i centrum. Även det fjärde synsättet fick större inverkan under 1960-
talets gång. På 1980-talet svängde det mer tydligt över till det tredje synsättet 
med bland annat kritiskt tänkande, men även det femte synsättet med in-
tresse för det mer problemorienterade perspektivet fick genomslag. Det 
femte synsättet hade också stor inverkan på samhällskunskapsämnet under 
1990-talet. Nu i och med 2011 års skolreformer har åter ett större inflytande 
från det fjärde, mer ämnesdisciplinära synsättet kunnat skönjas.203 

Förutom didaktiken och dess olika nivåer som här presenterats har ytter-
ligare ett område med didaktisk koppling relevans för föreliggande studie, 
nämligen ramfaktorteorin. Viktigt att framhålla är att detta teoretiska perspek-
tiv i sig inte är specifikt för samhällskunskapsdidaktik utan är sprunget uti-
från betydligt bredare didaktiska perspektiv, men i föreliggande studie appli-
ceras just samhällskunskapsdidaktiken på denna ingång som således funge-
rar som hjälpinstrument för att indela och tolka det empiriska materialet.204 
 
Ramfaktorer	  
Då lärares berättelser av vad som påverkar den egna undervisningen stude-
ras är ramfaktorteorin relevant. Här följer en beskrivning av dess ursprung 
och utveckling, men först en definition: ”Ramfaktorer är förhållanden som 
påverkar undervisningen och som bidrar till att främja eller hämma den på 
olika sätt.” Teoribildningen ägnar sig åt att systematisera dessa ramar för att 
klargöra vad som påverkar på konkret undervisningsnivå.205 

Pionjären inom området är Urban Dahllöf som 1967 i Skoldifferentiering 
och undervisningsförlopp påpekade att skolan hade ett ramverk av faktorer som 
påverkade dess verksamhet. Dessa ramar ska inte ses som om de direkt 
orsakar hur undervisningen gestaltar sig utan snarare ger möjligheterna al-
ternativt omöjliggör för en viss skolverksamhet. Utifrån Dahllöfs inledande 
teoribildning vidareutvecklade Ulf P. Lundgren teorin, inte minst genom att 

                                                             
203 Se Larsson A. 2011, s. 256 för resonemanget. 
204 Att ramfaktorteori mycket väl kan inbegripas i samhällskunskapsdidaktisk forskning 
påpekas exempelvis av Bergström & Ekström 2015b, s. 98. 
205 Imsen 1999, s. 308. Gränserna mellan de olika grupperna ska inte ses som absoluta. 
En del grupper överlappar varandra och en del av de i typologin ingående ramfaktorer-
na skulle kunna placeras i flera kategorier. 
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sätta studiet av den politiska styrningen, det vill säga läroplanernas ram-
givande funktion i fokus. Lundgren ser gärna ramfaktorteorin som ett tan-
keverktyg som underlättar förståelsen av de utbildningspolitiska förändring-
ar som skett sedan andra världskriget. Grundtanken är att 1960-talets stora 
utbildningspolitiska reformer med grundskolans införande i centrum främst 
hade idéer om en likvärdig skola för alla som utgångspunkt. För att uppnå 
detta ansågs en tydlig statlig styrning behövdes med detaljerade kursplaner, 
ekonomisk styrning samt regelstyrning som exempelvis timplaner. Kurspla-
nernas inflytande ökade dessutom då läromedlen kom att utgå från dessa. I 
och med åtgärder likt dessa kom förutsättningarna, det vill säga ramarna, för 
verksamheten att styras. Utvecklingen medförde dock förändringar i denna 
detaljerade regelstyrning och med SIA-utredningen och Lgr 80 togs steg, om 
än små, mot en målstyrd skola. Det var nu inte samma fokus på skolans 
villkor som låg i centrum för statens intresse utan vilket resultat som skolans 
verksamhet genererade. Denna förändringsprocess resulterade i 1990-talets 
stora utbildningsreformer med decentralisering och målstyrning.206 I denna 
process kan ramfaktorteorin placeras in med Lundgrens ord: 
 

Dess bidrag var att den gav en modell för att tänka på styrning av utbildning 
och undervisning inte som en effekt av insatser – av ramar – utan som möj-
ligheter inom givna ramar. Konsekvensen var att den tydliggjorde att styr-
ningen mot ett visst mål eller resultat förutsatte olikartade villkor, det vill 
säga en styrning inte utifrån vad som generellt går in i ett utbildningssystem, 
utan en styrning av vad som kommer ut av utbildningen.207 

 
Englund tecknar ramfaktorteorins utveckling i tre faser. Första stadiet utgör 
det som traditionellt har benämnts ramfaktorteorin, med sitt fokus på staten 
och dess intentioner med undervisningen utifrån styrdokumenten, vilket i 
sin tur satte ramarna för det handlingsutrymme läraren hade i sin vardagliga 
verksamhet. I det andra stadiet utvecklades ramfaktorteorin till läroplanste-
ori där den historiskt-samhälleliga kontexten fick mer uppmärksamhet samt 
att även den inre strukturen av innehållet kompletterade den tidigare foku-
seringen på de yttre faktorerna. I ett tredje stadium, menar Englund, har 
utvecklingen gått mot att alla nivåer inbegrips, från politisk nivå ner till den 
enskilde läraren. Vad som utmärker denna tredje fas är just den ”uttolk-
ningskamp” av styrdokumenten som sker på alla nivåer i processen, från 
läroplansarbetes politiska kompromissande till lärarens tolkningsut-
rymme.208 Angående den sistnämnda skriver Englund: 
 

                                                             
206 Lundgren 1999, Passim. 
207 Ibid., s. 39. 
208 Englund 1990, s. 25–29. 
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I jämförelse med de tidigare stadiernas didaktiksyn så kan således sägas att 
den normativa implikationen (från stadium 1) delvis återupprättas men nu 
som ett möjligt val för lärare, inte politiker, och förutsätter uppbyggnaden av 
en didaktisk kompetens inom det specifika kunskapsinnehållet.209 

 
Som framgår här ovan hade ramfaktorteorin en påtaglig läroplansteoretisk210 
utgångpunkt till en början, eller som Agneta Linné hellre benämner det, 
”perspektiv för samspelet mellan samhällsutvecklingen i stort och framväx-
ten av skolans läroplaner.”211 Efterhand har detta ”perspektiv” utvecklats 
allt mer av en mängd olika forskare, fler dimensioner har lagts till och ram-
biblioteket har utökats.212 Här följer exempel på denna breddning. 

Ramfaktorerna kan delas in i olika grupperingar varav ett sätt är Gun 
Imsens typologi som ser ut såsom följer: 
 

1. Pedagogiska ramar; utgörs av styrdokument (exempelvis skollag, läro-
planer och kursplaner). Ofta handlar dessa ramar inte om en direkt 
styrning av undervisningen utan är beroende av lärarnas uppfattning 
och tolkning av de, både ur ett individuellt såsom kollektivt perspektiv. 

2. Administrativa ramar; utgörs av skolans organisation och struktur (ex-
empelvis ledning, arbetslag, ämnessektioner, anställningsvillkor, arbets-
tid, klasstorlek, rådande provpraxis och schema). Även om den enskilde 
läraren själv inte kan påverka dessa faktorer i någon större utsträckning 
så har dessa ramar ändå stor inverkan på verksamheten. En av de cen-
trala ramarna för den enskilde läraren inom kategorin är schemat. 

3. Resursrelaterade ramar; utgörs av ekonomiska och materiella förutsätt-
ningar (exempelvis lokaliteter, läromedel, utrustning, undervisningstim-
mar). 

4. Organisationsrelaterade ramar; utgörs av sociala förhållanden (exempel-
vis skolkultur bland personal samt mellan lärare och elever). 

5. Elevrelaterade ramar; utgörs av elevernas bakgrund och förutsättningar 
(exempelvis kulturell bakgrund, motivation, stöd hemifrån och för-
måga).213 

 
Ett flertal sätt att kategorisera vilka ramfaktorer som påverkar den konkreta 
undervisningen har gjorts över tid. Ett sätt att ytterligare kategorisera dessa 

                                                             
209 Englund 1990, s. 29. 
210 Ramfaktorteorin utvecklades under senare delen av 1970-talet, inte minst av Ulf P. 
Lundgren, i riktning mot den vidare läroplansteorin. Se Broady & Lindblad 1999, s. 2f. 
211 Linné 1999, s. 60. Även ”teorins grundare” Urban Dahllöf är tveksam till att kalla 
det teori. Han använder hellre begreppet, myntat av Gustafsson och Selander, det ram-
faktorteoretiska tänkandet, vilket utgör en rad olika ansatser. Se Dahllöf 1999, Passim. 
212 Se exempelvis Lindblad, Linde & Næslund 1999, s. 97f. 
213 Imsen 1999, s. 308f. De tre första av Imsens kategorier motsvarar Lundgrens kon-
stitutionella ramar, organisatoriska ramar och fysiska ramar. Jämför Imsen 1999, 308f och 
Lundgren 1979, s. 233f. 



Samhällskunskapen	  som	  didaktik	  

 49 

faktorer är att dela in dem i två olika huvudgrupper, eller ramsystem. Det 
ena är ett yttre ramsystem vilket inlemmar faktorer som ligger mer på avstånd 
från den klassrumsnära aktiviteten såsom alla de samhälleliga, juridiska, 
ekonomiska, politiska, ideologiska, utbildningsvetenskapliga, sociala, med 
flera faktorer, som påverkar hur skolans styrdokument utformas. I detta 
yttre ramsystem finner vi staten i centrum, med dess förlängda arm av byrå-
kratin på olika nivåer och har således ett mer läroplansteoretiskt intresse 
inom didaktikens fält. Det andra är ett inre ramsystem med den konkreta 
undervisningssituationen med dess skola på lokal nivå, elever och lärare och 
faktorer som ”direkt och dagligen påverkar skolarbetet”. Viktigt att påpeka 
är dock att de båda ramsystemen överlappar och påverkar varandra.214 

I en studie om hur samhällskunskapslärare ser på sitt ämne fann Tor-
björn Lindmark att yttre ramar som styrdokument, läromedel och aktuali-
teter var av betydelse, men att de inre ramarna, som lärarnas personliga bak-
grund, är nödvändiga för att förstå undervisningen på klassrumsnivå.215 

Gunilla Svingby menar att de ramar som styr undervisningen måste delas 
in i formella (objektiva) och informella (subjektiva) begränsningar. Till den 
förstnämnda gruppen hör de ramar som sätts av styrdokumentens alla be-
stämmelser och riktlinjer, de ekonomiska medel som tilldelas verksamheten 
samt administrativa faktorer. Till den andra gruppen hör sådant som hur 
lärarna, både enskilt såsom kollektivt uppfattar de formella ramarna och 
vilka traditioner det finns inom lärarkåren och de enskilda skolorna.216 

Gunnar Berg lägger en annan aspekt på vilka ramar som styr undervis-
ningen. Han kallar dessa ramar för ”gränser” och laborerar med en yttre gräns 
som sätts av staten och dess styrdokument samt en snävare inre gräns som 
sätts av den lokala skolkulturen, ofta ner på den enskilda skolans nivå. Mel-
lan dessa båda gränser har den enskilda läraren ett visst handlingsutrymme, 
av Berg kallat ”friutrymme” i genomförandet av undervisningen.217 Ann 
Bernmark-Ottosson resonerar i sin avhandling kring denna inre gräns av 
skolkultur där nya medarbetare i kollegiet ”socialiseras” in i de på skolan 
rådande arbetssätt och ämnessyn.218 Även Jank och Meyer arbetar utifrån ett 
ramfaktororienterat perspektiv och de presenterat en modell där en mängd 
olika ramfaktorer tas upp. Modellen ser ut som följer: 
 
 

                                                             
214 Arfwedson & Arfwedson 1991, s. 45–51, citat från s. 50. 
215 Lindmark 2013, s. 163. 
216 Svingby 1978, s. 49f. 
217 Berg 1999, s. 13ff. Första upplagan är från 1995. 
218 Bernmark-Ottosson 2005, s. 23. Se också Lindensjö & Lundgren 2000, s. 27 där 
lärarnas autonomi i klassrummet tas upp, men att de även är en del av en tradition. 
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Christina Gustafsson riktar kritik mot ramfaktorteorin då hon menar att de 
tidigare studierna av Dahllöf och Lundgren som gjordes utifrån denna teori 
utgick från allt för ”tydliga och rena” ramar med homogena elevgrupper och 
kursplaner med anvisningar ner på detaljnivå, nästan ner på varje enskild 
lektion. Verkligheten, inte minst efter 1960- och 1970-talets detaljerade styr-
dokument, ser annorlunda ut.219 Arfwedson och Arfwedson menar att det 
förmodligen inte ens är utbildningspolitik och reformer som direkt påverkar 
förändringar, ”[…] utan snarare det som händer i samhället utanför skolan: 
när människors levnadsförhållanden ändras har det direkta och t.o.m. ome-
delbara effekter på skolan.” En sådan påtaglig förändring av levnadsförhål-
landena för eleverna kan kommunikationsutvecklingen vara ett exempel 
på.220 Detta framfördes redan 1991, men torde vara mer påtagligt ju när-
mare nutid vi förflyttar oss. Den på senare år så snabba och genomgripande 

                                                             
219 Gustafsson 1999, s. 46. 
220 Arfwedson & Arfwedson 1991, s. 71. 
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utveckling som skett inom den digitala teknikutvecklingen har lett till att det 
inom en amerikansk kontext börjat talas om TPCK, vilket är en av Matthew 
Koehler med andra utbyggnad221 av Lee Shulmans teorier om Pedagogical 
Content Knowledge (PCK),222 det vill säga lärarens förmåga att begripliggöra 
ämnet för eleverna, ja helt enkelt undervisningsskicklighet där läraren både 
måste ha essentiella ämneskunskaper liksom en god förmåga att i skiftande 
kontexter förmedla dessa ämneskunskaper till eleverna. 223  PCK ligger 
sålunda nära vad som kan benämnas ämnesdidaktik i den mer europeiska 
innebörden av begreppet.224 Det tillagda T:et står för Technological och 
åsyftar på att undervisning idag måste ses i förhållande modern digitalteknik. 
I Sverige, med dess tradition med ramfaktorteori har det också börjat fram-
föras att just digital teknologi har påverkan på alla övriga ramfaktorer, så 
borde denna teknik i sig hanteras som en enskild ramfaktor.225 

Samhällsförändringarna i stort, exempelvis globalisering, teknikutveckl-
ing och individualisering, spelar en avgörande roll för hur undervisningen i 
skolan gestaltar sig, inte minst för undervisningen i samhällskunskap. Jörgen 
Johansson menar att det är svårt att uttala sig exakt hur denna påverkan ser 
ut i stort, men han påpekar att ”sådana utvecklingsdrag utgör en grundläg-
gande förändringskraft i all samhällsundervisning.”226 

Göran Linde menar att olika lärare i olika ämnen har större eller mindre 
utrymme att tolka de ramar som läroplanerna anger utifrån om ämnet är 
tydligt inramat som exempelvis matematik och naturvetenskapliga ämnen 
eller om det är svagt avgränsade som exempelvis historia och samhällskun-
skap. Linde går så långt, då han resonerar om vad som påverkar undervis-
ningen och dess innehåll, att varje enskild lektion har sin speciella mix av 
påverkansfaktorer, detta uttryckt: ”Varje undervisningsförlopp har sin egen 
historia om hur det realiserade stoffurvalet har kommit till, vilka faktorer 
som spelat roll och hur de slutgiltiga avgörandena har skett.”227 

Om vi nu återvänder till kritiken av den mer ursprungliga ramfaktorteo-
rin så fortsätter Gustafsson med att det i de tidigare studierna var forskaren 
som satte upp vilka ramar som ansågs intressanta att studera. Hon menar att 
detta kan leda fel då det i slutänden på klassrumsnivå måste vara viktigare 
att studera vilka ramar som faktiskt påverkar undervisningen för de som är 
inblandade, alltså lärare och elever, i den konkreta undervisningssituationen, 
eller rättare sagt ”hur ramarna uppfattas av aktörerna och hur frirummet 

                                                             
221 Erixon 2014, s. 227ff. 
222 För en genomgång av PCK, se Shulman 1986/2004; Shulman 1987/2004. 
223 Odenstad 2013, s. 38. 
224 Sjöholm, Kansanen, Hansén & Kroksmark 2011, s. 56. 
225 Erixon 2014, s. 227ff. 
226 Johansson 2009, s. 8. 
227 Linde 2006, s. 50, 57, citat från s. 57. 
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utnyttjas i de pedagogiska processerna.” För att kunna samla in detta, menar 
Gustafsson, måste empirin sökas på ”ett djupare plan.”228 

Då det gäller hur lärare utformar sina prov, både utifrån faktainnehåll 
som vilka förmågor som testas, har Christina Odenstad funnit i en studie 
detta mer vara påverkat av traditioner i ämnet och provpraxis än av styrdo-
kumentens skrivningar. För samhällskunskapsämnets del tycks traditionen 
bestå i att proven främst rör statsvetenskap och nationalekonomi i faktain-
nehållet samt att analysera och diskutera då det gäller förmågor.229 Även 
Svingby lyfter fram att ett ämnes tradition, hur lärare tidigare undervisat i 
det och hur styrdokumenten uppfattas och tolkas borde ses som viktigt för 
hur lärarkategorin i fråga hanterar sitt ämne.230 Schüllerqvist menar att di-
daktiken med dess fokus på reflektion över undervisningen kan vara ett sätt 
att bryta denna, ibland väl tilltagna, traditionsbundenhet.231 

Att studera lärares arbete utifrån ramfaktorer är förvisso intressant även i 
en specifik mätpunkt, men då dessa ramfaktorer är mycket mer föränderliga, 
inte minst för ett ämne som samhällskunskap, ser jag det som mer givande 
att studera lärarnas undervisning utifrån ramfaktorer sett över tid. 
Schüllerqvist och Osbeck uttrycker det såsom följer angående de samhällso-
rienterande ämnena: ”Sambandet mellan ämnes- och samhällsutveckling 
framstår som starkt för de fyra ämnena, något som kan tyckas självklart för 
’samhällsorienterande ämnen’. I alla händelser framgår att ramfaktorer för 
dessa ämnen är starkt föränderliga, och att ämneskonstruktioner inte är 
några givna fasta storheter.”232 

Det finns studier inom samhällskunskapsämnet där läromedlen visar sig 
vara en ramfaktor som tydligt påverkar undervisningen och dess möjlighet-
er.233 Bjessmo har i sina studier funnit att undervisningen styrs mer av läro-
böckerna än av kursplanerna.234 Samtidigt följer ofta läroböckerna starka 
traditioner inom ämnet. Bronäs har i sina läromedelsstudier inom samhälls-
kunskapsämnet konstaterat att definitioner av begrepp, i Bronäs exempel, 
demokratibegreppet, i princip varit oförändrat i ett halvt sekel i läroböcker-

                                                             
228 Gustafsson 1999, s. 54f, citat från s. 54f. Se även Lindblad, Linde & Næslund 1999, 
s. 100–105, där de menar att det finns en klyfta mellan ramfaktorteorin och lärarnas 
professionella, friutrymmesmöjliga och erfarenhetsbaserade vardagsarbete som måste 
överbryggas, om ej sammanföras. Båda sidor av denna ”klyfta” behövs, menar de, för 
att förstå vad som påverkar undervisningen. 
229 Odenstad 2011, s. 171. 
230 Svingby 1978, s. 47ff. 
231 Schüllerqvist 2001, s. 12. 
232 Schüllerqvist & Osbeck 2009, s. 206. 
233 Se exempelvis Johnsson Harrie 2009, s. 15. 
234 Bjessmo 1994, s. 16. Observera att studien är gjord innan internets genombrott. 
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na och ger en bild av demokrati som en instrumentell beslutsteknik, tämli-
gen långt ifrån det reella beslutsfattandets väsen.235 

Ramar som läroböcker och styrdokument påverkar läraren och dennes 
undervisning, men påpekar Schüllerqvist, de ”kan tolkas och användas på 
flera olika sätt [men] utgör i sig inte undervisning”, inte minst med tanke på 
lärarnas friutrymme. Att studera texter likt dessa är viktigt, de finns beva-
rade och kan bli föremål för analys, men för att fånga in själva undervis-
ningen, som sällan finns bevarad, krävs andra undersökningsmetoder.236 

I relation till tidiga varianter av ramfaktorteorin har som framgått kritik 
lyfts att de i teorin ingående faktorerna var otillräckliga eller studerades för 
snävt eller att en utbyggnad av teorin i sig skett efterhand, samt att andra 
påverkansfaktorer diskuterats utan att det direkt hänvisats till just ramfak-
torteorin. Jag ser i föreliggande arbete ändå ramfaktorteorin applicerbar på 
det studerade fenomenet, men då med utökat batteri av påverkansfaktorer 
och med Lundgren mer se det som ett tankeredskap än en fullvärdig teori 
med anspråk på möjlighet till förutsägelser. På så vis kan en ramfaktor ut-
göra vad helst som påverkar undervisningen i fråga, allt från styrdokument 
till lärarnas egna ackumulerade erfarenhet, exempelvis faktorer av vikt som 
lärarens ämnesdidaktiska kompetens, egna intresseområden,237 attityder och 
värderingar, men också vilka händelser som inträffar lokalt som globalt, 
vilka påverkar undervisningen och dess innehåll. Med denna breda syn på 
vad ramfaktorer kan innebära måste framhållas att en del faktorer samverkar 
och förstärker varandra, emedan andra faktorer konkurrerar och motverkar 
varandra. Utifrån denna bredare definition finns fog att använda begreppet 
ramfaktorperspektiv istället för ramfaktorteori för att göra en viss distansering 
till de mer ursprungliga innebörderna av begreppet.238 

Att försöka studera allt detta som påverkar samhällskunskapsläraren i 
transformeringen av ämnet till undervisning över tid måste ses som allt för 
komplext för att låta sig göras. Därför har valet gjorts att inte försöka täcka 
in allt utan istället fråga lärarna själva vad de upplever som de viktigaste 
påverkansfaktorerna. Jag kommer säkerligen missa flera faktorer som spelar 
in, men jag får istället en inblick i hur de studerade lärarnas livsvärld kan 
upplevas utifrån studiens undersökningsområde. För att gå tillbaka till Gus-
tafsson här ovan är det just lärarnas uppfattningar om ramar och friut-
rymme på ett djupare plan som här studeras. 
	  

                                                             
235 Bronäs 2003b, s. 182ff. 
236 Se Schüllerqvist 2009, s. 17. 
237 Jank & Meyer 1997a. Författarna pekar på att lärares förkunskaper och ”förkärlek” 
till viss ämnen och metoder är av vikt för undervisningens utformning. 
238 Se exempelvis Persson 2014 för användandet av begreppet. 
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4	  	   Samhällskunskapen	  som	  forskning	  
 
Vilka samhällskunskapsdidaktiska områden utifrån svensk kontext har det 
bedrivits forskning inom? Som nämnts är det område som främst studerats 
inom samhällskunskapsdidaktiken demokratifostran och värdegrundsarbete, 
där jag även lägger områden som politikundervisning och kritisk tän-
kande.239 Andra återfinns inom läroplansteoretisk forskning.240 Vidare har 
läromedel inom ämnet, främst läroböcker studerats.241 På senare år har 
också en rad studier inom återkoppling, betyg och bedömning inom ämnet 
gjorts, 242 liksom om hur elever uppfattar begrepp tillhörande ämnet. 243 
Några arbeten berör samhällskunskapsläraren som närbyråkrat,244 emedan 
en rad undersökningar har fokus på hur samhällskunskapsläraren tänker 
kring sitt ämne.245 Föreliggande arbete intresserar sig företrädelsevis för det 
senare, det vill säga hur samhällskunskapsläraren själv ser på sin undervis-
ning, något som främst har uppmärksammats först på senare tid. I det 
närmaste görs en genomgång av den forskning som är av relevans för stu-
dien, forskning som kan ses ligga inom området Teacher Thinking, med vilket 
menas studier där lärares tankar, reflektioner och beslut kring sin undervis-
ning, dess genomförande, planering och examination sätts i centrum.246 

Som påtalats är samhällskunskapsämnet i stort och i synnerhet samhälls-
kunskapsläraren föga studerade områden. Till viss del har detta förändrats 
de senaste åren med forskarskolorna i Karlstad; Forskarskolan för lärare i 
historia och samhällskunskap (FLHS),247 och Forskarskolan för lärare i 
historia, samhällskunskap, geografi och religionskunskap (CSD-FL).248 För-
utom de licentiatuppsatser i samhällskunskap som publicerats, i skrivande 

                                                             
239 Bernmark-Ottosson 2005; Broman, 2009; Carlsson 2006; Englund 1986a; Englund 
1986b; Forsberg 2011; Johansson, Brogren & Petäjä 2011; Jonasson Ring 2015; Larsson 
H.A. 2002; Larsson K. 2004; Larsson K. 2007; Larsson Kr. 2011; Larsson Kr. 2013; 
Nordmark 2015; Sandahl 2015; Sandin 2015; Severin 2002; Wall 2011; Wikman 2003. 
240 Bromsjö 1965; Englund 1986a; Englund 1986b. 
241 Bronäs 2000; Johnsson Harrie 2009; Nordmark 2015. 
242 Odenstad 2010; Grönlund 2011; Jansson 2011; Karlsson 2011. 
243 Tväråna 2014; Florin Sädbom 2015. 
244 Johnsson Harrie 2009; Karlefjärd 2011; Karlsson 2011. 
245  Bernmark-Ottosson 2009; Blanck 2014; Florin Sädbom 2015; Karlefjärd 2011; 
Karlsson 2011; Kristiansson 2014; Lindmark 2013; Olsson 2016; Sandahl 2011; Ver-
nersson 1999; Wall, 2011; Wikman 2003. 
246 Se Schüllerqvist 2009, s. 18. 
247 Se Lödén (red.) 2012. 
248 CSD-FL 2015. 
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stund elva stycken, inom dessa forskarskolor, har ytterligare en handfull 
studier nyligen kommit inom det samhällskunskapsdidaktiska området. 

Forskningen inom återkoppling, betyg och bedömning är omfattande 
generellt, men sett till samhällskunskapsämnet har endast ett fåtal studerat 
fenomenet. Agneta Grönlund undersöker i sin licentiatuppsats Redskap för 
lärande?: Återkoppling i samhällskunskap på gymnasiet hur återkoppling, då 
främst bedömning, ser ut inom samhällskunskapsämnet på gymnasiet och 
hur denna kan bli mer formativ som en del av lärprocessen. Som Grönlund 
framför har undersökningsobjektet i fråga inte studerats tidigare i Sverige. I 
studien framgår att samhällskunskapsämnets karaktär, bland annat med sin 
formella bildningsteori249 och strävan efter att främja eget tänkande hos 
eleverna, medför god potential för just formativ bedömning, men att det 
också föreligger en del problem inom ämnet för genomförandet av denna, 
exempelvis att bedömningskriterierna kan vara svårare att förstå för elever-
na och med detta också den formativa bedömningen. Grönlund klassificerar 
lärarnas återkoppling utifrån en skala från sammanhang där återkopplingen 
till mindre grad är gynnsam för lärande till mer gynnsam dito utifrån katego-
rierna betyg i fokus, uppgift i fokus, lärprocess i fokus och självstyrning i fokus. De 
båda första kategorierna användes främst vid sammanhangen skriftliga prov 
och skriftliga uppgifter emedan de båda sistnämnda då det handlade om loggbok 
och arbetsprocess. Grönlund menar att svaren till dessa resultat delvis står att 
finna i att de båda sistnämnda sammanhangen har karaktär av ”öppna göra-
själv-uppgifter”, vilka gynnar återkoppling då denna exempelvis kan ges 
under pågående uppgift, att den formella bildningsteorin står i fokus för 
dessa uppgifter samt att dessa sammanhang inte styrs i samma utsträckning 
av regler, traditioner och arbetsdelning. Skriftliga prov och uppgifter är mer 
styrt av traditioner och materiell bildningsteori samt inbegriper inte samma 
möjligheter till återkoppling under pågående aktivitet. På så vis används 
summativa och formativa bedömningar vid olika aktiviteter och ger olika 
möjlighet till för elevernas lärande gynnsam återkoppling.250 

Tobias Jansson har i sin licentiatuppsats Vad kommer på provet?: Gymnasie-
lärares provpraxis i samhällskunskap berörs också återkoppling inom samhälls-
kunskap, men då med lärarnas prov till eleverna i fokus, eller mer specifikt 
utifrån sex lärares prov inom kursen Samhällskunskap A i områden stats-
kunskap och samhällsekonomi. Även om uppsatsen i fråga ligger ganska 
långt från föreliggande studie är den av intresse för denna då den studerar 
lärarnas provpraxis utifrån ramfaktorteori. Utifrån Blooms reviderade taxo-
nomi analyseras vilka kunskapsformer samt vilka kognitiva processer re-
spondenternas prov inbegriper. Jansson menar att det i litteraturen inom 
                                                             
249 Grönlund 2011, s. 16, tar upp skillnaden mellan materiell och formell bildningsteori 
där den första i val av innehåll bestäms utifrån ämnet, den andra utifrån eleven. 
250 Ibid., Passim. 
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området ges bilden att prov i samhällskunskap, trots att ämnet i sin natur är 
problematiserande, främst fokuserar på ytinriktade faktafrågor, men att 
detta inte stämmer utifrån hans undersökning då proven i studien visar upp 
variation i vilka kunskapsformer som testas utifrån hela taxonomins spekt-
rum. Men det är också stor variation mellan de i studien ingående lärarnas 
prov angående vilka kunskapsformer som främst testas, liksom att en del 
lärare egentligen främst testar av minneskunskaper då de själva säger sig 
testa analysförmåga. Angående studiens koppling till ramfaktorer menar 
Jansson att det förekommer ett betydande friutrymme i lärarnas provpraxis 
gentemot styrdokumenten då de uteslutande går efter betygskriterier och 
inte kursmålen vid provkonstruktionen. När det gäller en del andra ramfak-
torer som lektionstider, scheman och elevers önskemål ser Jansson att lärar-
nas upplevda friutrymme kring dessa är viktigt, emedan en del inte verkar 
spela någon roll, exempelvis elevrelaterade ramar.251 

Forskning har visat att prov till stor del styr elevernas studieupplägg, syn 
på kunskap och på ämnet. Christina Odenstad tar fasta på detta i sin licenti-
atuppsats Prov och bedömning i samhällskunskap: En analys av gymnasielärares 
skriftliga prov och intresserar sig för hur denna lärarkategori konstruerar prov 
och vilken kunskaps- och ämnessyn som ligger bakom dess utformande i 
jämförelse med styrdokumentens formuleringar. Ett annat område som 
studeras är huruvida det finns olikheter i proven utifrån om dess adressater 
går yrkes- eller studieförberedande program. Odenstad studerar ett tjugotal 
lärares provpraxis, dels proven rent fysiskt, dels genom en lärarenkät om 
tankar bakom proven och dess konstruktion. Det som studeras är gymna-
sieskolans kurs Samhällskunskap A från 2008. Odenstad ger bilden av att 
styrdokumentens intentioner till viss del börjat sätta sig i lärarnas prov-
praxis. Främst visar det sig i de i styrdokumenten påbjudna generella för-
mågorna som att redogöra, diskutera och analysera. Däremot visar sig inte 
alltid ämnesinnehållet i proven och det är inte ovanligt att hela kunskapsmål 
saknas, liksom att det för en del prov visade sig räcka med att besvara ett 
antal G-frågor rätt för att få hela provet godkänt, vilket torde strida mot 
styrdokumenten. Som tidigare forskning påvisat visar Odenstads studie att 
det finns skillnader i ämnes- och kunskapssyn i proven, både då det gäller 
olika lärare som olika kunskapsområden inom ämnet, men den stora skilje-
linjen går mellan yrkes- respektive studieförberedande utbildningar.252 

Annika Karlssons licentiatuppsats Samhällsguide, individualist och moderator: 
Samhällskunskapslärares professionella förhållningssätt i betygsrelaterat arbete kretsar 
kring gymnasielärares betygs- och bedömningsarbete i samhällskunskap 
(kursplan från 2008). Karlsson kommer genom intervjuer och betygsun-
derlag fram till att utifrån de mest framträdande professionella förhållnings-
                                                             
251 Jansson 2011, Passim. 
252 Odenstad 2010, Passim. 
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sätten inom undersökt område kan tre typlärare konstrueras: läraren som 
samhällsguide, individualist och moderator. Samhällsguide utifrån ett ämnesdidak-
tiskt förhållningssätt, individualist utifrån ett myndighetsutövande förhåll-
ningssätt och slutligen moderator utifrån demokratiskt förhållningssätt. 
Slutsatser som dras i studien är att läraryrket är allt mer komplext med stän-
diga dilemman över de val som måste göras i bedömningsuppdraget, inte 
sällan utifrån icke förenliga krav från exempelvis styrdokument och det 
situerade. En orsak till den ökande komplexiteten är styrdokumentens mål-
styrning istället för mer precisa angivelser, något som för in Karlssons reso-
nemang kring läraren som närbyråkrat, där friutrymmet också är medorsak 
till upplevda dilemman då den enskilde läraren måste ta många avgörande 
beslut, inte minst kring betygssättning.253 

Inom Teacher Thinking har också samhällskunskapslärares undervisning 
studerats ur perspektiven demokratiundervisning,254 frontlinjebyråkrati, 255 
globalisering,256 ämnesintegrering,257 medborgarkompetenser258 och under-
visning kring EU.259 I ovan nämnda studie av Johansson, Brogren och 
Petäjä studeras gymnasielärares syn på demokrati, kunskap och värdegrund 
kopplat till respektive lärares undervisning inom demokrati och värdegrund. 
Även om det är ett litet undersökningsmaterial ser författarna tydliga ten-
denser att den syn som läraren har då det gäller demokrati, kunskap och 
värdegrund ofta påtagligt avspeglar sig i det praktiska skolarbetet utifrån de 
didaktiska frågorna om vad och hur, samt hur examinationerna utformas. 
Grovt uppdelat kan två komplex av variabler utmejslas enligt studien. Det 
ena är korrelationen mellan ett valdemokratiskt synsätt, förmedlingspedago-
gik, faktainnehåll och skriftliga prov. Det andra är sambandet mellan ett 
deltagardemokratiskt synsätt, mångdimensionell pedagogik och examinat-
ion. Vad som dock är bland det mest slående enligt författarna är hur vaga 
uppfattningar ett flertal av de studerande lärarna har angående sin demo-
krati- och värdegrundssyn. I studien framkommer också att en minoritet, 
fem av tolv, av lärarna anser att styrdokumenten är starkt styrande för deras 
undervisning. Hela sju av tolv anser således att styrdokumenten spelar 
mindre vikt för det dagliga arbetet i samhällskunskapsundervisningen.260 En 
av de i studien ingående lärarna får ge röst åt sistnämnda åsikt: ”Om du 
                                                             
253 Karlsson 2011, Passim. 
254 Broman, 2009; Carlsson 2006; Forsberg 2011; Johansson, Brogren & Petäjä 2011; 
Jonasson Ring 2015; Larsson K. 2004; Larsson K. 2007; Sandahl 2015; Sandin 2015; 
Wall 2011; Wikman 2003. 
255 Johnsson Harrie 2009; Karlefjärd 2011; Karlsson 2011. 
256 Sandahl 2011; Sandahl 2015. 
257 Blanck 2014. 
258 Jonasson Ring 2015. 
259 Wall 2011. 
260 Johansson, Brogren & Petäjä 2011, Passim. 
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skulle fråga mig: Vad står det i kursplanerna så skulle jag inte kunna säga 
det. Jag får plocka fram – en gång har jag läst det – och det ligger mer i bak-
grunden. Jag kan alltså inte påstå att det som står i kursplanerna styr.”261 
Studien visar även att undervisningen i demokrati och värdegrundsarbete ter 
sig mycket olika hos lärarna, både i innehåll och metod. Ett par saker sticker 
ut; dels att det förekommer att en del elever till och med kan bli utan under-
visning om de politiska partierna om det inte är valår då de går sin gymnasi-
eutbildning, dels att undervisningen ser mycket olika ut utifall om det är 
yrkes- eller studieförberedande program, med torftigare undervisning för 
den förstnämnda gruppen, trots att det är samma kurser. Risken är att ”sko-
lan rustar de blivande medborgarna i ett A- och ett B-lag.”262 Kent Larsson 
menar att den nya gymnasieskolan från 2011 ytterligare förstärker detta då 
den obligatoriska kursen i samhällskunskap nu är olika utifrån om det är en 
yrkesförberedande eller studieförberedande kurs. Då samhällskunskapsäm-
net är ”gymnasieskolans främsta medborgarbildande ämne” finner han det 
anmärkningsvärt att ungdomarna nu kan lämna gymnasieskolan med en 
institutionaliserad ojämlikhet i den medborgerliga skolningen.263 

I sin avhandling Det beslöjade rummet: Ideologiska samhällsbilder i grundskolans 
samhällskunskap påpekar Lars Sandin att det hermeneutiska perspektivet är 
förbisett inom det samhällskunskapsdidaktiska området. Med detta perspek-
tiv som grund studerar Sandin ideologiska samhällsbilder både i styrdoku-
ment, kursplaner från 2000 och 2011, och i undervisningen i samhällskun-
skapsämnet. De samhällsbilder som studeras är hur det socialt differentie-
rade rummet ges gestaltning i styrdokument och undervisning och de del-
områden inom ämnet som är föremål för undersökningen är politik och 
ekonomi. Utifrån den tolkning som Sandin gör av styrdokumenten ska den 
sociala differentieringen tas upp inom området ekonomi emedan den kan 
tas upp inom området politik. Den del av studien som behandlar undervis-
ningspraktiken genomfördes på två skolor, den ena med politik som om-
råde, den andra med ekonomi. Sandin kommer fram till att det i undervis-
ningen inom politikområdet, där det i kursplanen tolkades som att det soci-
ala rummets differentiering kan göras, endast framgick en rationalistisk 
samhällsbild och intet om någon social differentiering. I det andra exemplet 
där ekonomi behandlades, där det i styrdokumenten tolkades som att det 
ska ges en bild av ett socialt differentierat rum, framkom två olika samhälls-
bilder, en funktionalistisk och en sociopolitiskt, där endast den senare gavs 
utrymme för att, dock svagt och i förhållande till en funktionalistisk sam-
hällsbild underordnad, gestalta en social differentiering. Att kursplanernas 
intentioner i just detta fall och undervisningspraktiken inte tycks helt sam-
                                                             
261 En av de intervjuade lärarna i Johansson, Brogren & Petäjä 2011, s. 90. 
262 Johansson, Brogren & Petäjä 2011, s. 79ff, 106, citat från s. 106. 
263 Larsson K. 2009, s. 3. Larsson utgår från förarbetena till de nya kursplanerna. 
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stämmiga, menar Sandin, kan ges sin förklaring i starka traditioner kring hur 
samhällskunskapsundervisningen brukligen gestaltas.264 

Anna Karlefjärd intresserar sig i sin licentiatuppsats Att rymmas inom sitt 
friutrymme: Om samhällskunskapslärares tolkning, anpassning och undervisning för 
hur samhällskunskapslärare i gymnasiets A-kurs i samhällskunskap (föregå-
ende kursplan från 2008) upplever sitt friutrymme såsom frontlinjebyråkra-
ter och utifrån detta upplevda friutrymme transformerar ämnet samhälls-
kunskap till undervisningen på klassrumsnivå utifrån områdena innehåll, 
metod och bedömning. Med begreppet frontlinjebyråkrat hämtar Karlefjärd 
inspiration från Michael Lipskys teori om tjänstemän inom det offentliga 
som arbetar i medborgarnas absoluta närhet, exempelvis socialarbetare, 
poliser och lärare. Dessa tjänstemän, som är en brygga mellan politikerna 
och medborgarna, regleras av diverse styrdokument men de måste också 
kunna vara flexibla i sin myndighetsutövning då styrdokumenten inte kan ta 
hänsyn till alla tänkbara situationer som kan uppstå. De har således ett visst 
mått av friutrymme i sitt agerande gentemot styrdokumenten, som av prak-
tiska skäl måste få en mer generell utformning. För att kunna utöva denna 
till viss del ”autonoma” tjänsteutövning krävs att tjänstemännen besitter 
kompetens att kunna bedöma sitt maktutövande utifrån en för professionen 
relevant kunskapsbas. Det är dock inte lärare i allmänhet som studeras utan 
just samhällskunskapslärare som enligt Karlefjärd utgör en extra intressant 
lärarkategori då just dennes friutrymme får ses som stort i jämförelse. Detta 
dels beroende på att samhällskunskapsämnet är ett hybridämne bestående 
av många olika deldiscipliner, dels inte har någon längre inarbetad tradition 
då det är ett förhållandevis ungt ämne. Ämnet är således vagt i kanterna och 
den enskilda lärarens personliga stoffurval kan spela stor roll.265 

Johan Sandahl ägnar sig i sin licentiatuppsats Att ta sig an världen: Lärare 
diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet åt att studera hur samhälls-
kunskapslärare på gymnasiet tänker om sitt ämne utifrån delområdet globa-
lisering. Detta görs genom kvalitativa intervjuer med sex lärare utifrån upp-
delningen första och andra ordningens kunskaper, vilka anspelar på fakta- 
och begreppskunskaper inom ämnesområdet kontra icke ämnesspecifika 
processkunskaper såsom analysförmåga, perspektivtagande och källkritiskt 
tänkande. Vidare studeras också hur båda dessa kunskapsformer kan bidra 
till skolans och specifikt samhällskunskapsämnets dubbla uppdrag, kun-
skaps- samt fostransuppdraget. Den slutsats som dras är att då lärarna be-
skriver sin undervisning berör de fem olika kunskapsformer av andra ord-
ningen, vilka används för att säkerställa båda delarna i det dubbla uppdraget, 
men med fokus på fostransuppdraget. De fem kunskapsformerna är sam-
hällsvetenskapligt perspektivtagande, samhällsvetenskaplig kausalitet, samhällsveten-
                                                             
264 Sandin 2015, Passim. 
265 Karlefjärd 2011, Passim. 
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skaplig slutledning, samhällsvetenskapliga belägg och samhällsvetenskaplig abstraktion. 
Sandahl menar att genom att utveckla dessa fem kunskapsformer hos ele-
verna ges de ”en litteracitet i samhällskunskapsämnet [de] lär sig att tänka 
samhällskunskap och får redskap att ta sig an samhällsfrågor.”266 

Därefter har Sandahl byggt ut sin licentiatuppsats till en doktorsavhand-
ling; Medborgarbildning i gymnasiet: Ämneskunnande och medborgarbildning i gymna-
sieskolans samhälls- och historieundervisning. Här tar Sandahl ett bredare grepp 
angående skolans medborgarbildning och studerar denna utifrån både sam-
hällskunskaps- såsom historieämnet eftersom båda dessa ämnen är centrala 
inom området. Han skriver att ”[g]enom att belysa båda ämnena bidrar av-
handlingen både till att utveckla samhällskunskapsämnet och de historiedi-
daktiska teorierna kring elevers förståelse av det förflutna, det samtida och 
deras perspektiv på framtiden samt hur detta har betydelse för medborgar-
utbildning.” Sandahl lägger ett allmändidaktiskt analysinstrument om sko-
lans funktion, sett i dimensionerna socialisation, kvalifikation och subjektifikat-
ion över de båda ämnen han studerar utifrån medborgarutbildning. Kort 
uttryckt betyder dessa dimensioner att med socialisation menas att eleverna 
ska fostras i samhällets norm- och värdesystem, med kvalifikation menas de 
kunskaper och förmågor eleverna behöver för att klara av livet som sam-
hällsmedborgare, vilket även inbegriper studier och yrkesliv och slutligen 
subjektifikation som innebär att eleverna ska ges möjlighet att bli självstän-
diga och deltagande samhällsvarelser. Avhandlingen bygger på fem artiklar 
som på olika sätt, teoretiskt som empiriskt, och på olika nivåer studerar och 
analyserar gymnasieskolans medborgarutbildning inom samhällskunskaps- 
och historieämnet utifrån styrdokument, ämnesdidaktisk diskurs och kon-
kret undervisningsnivå. Sandahl ställer sig frågorna hur kunnande i de båda 
ämnena kan bidra till medborgarutbildningen och hur undervisningen i de 
båda ämnena kan bidra till den samma. Sandahl menar att samhällskun-
skapsdidaktiken är svagt teoretiskt utvecklat i jämförelse med historiedidak-
tiken och han ställer sig också frågan om historiedidaktisk begreppsbildning 
kan användas för att förstärka medborgarutbildningen inom samhällskun-
skapsämnet.267 Slutsatsen är att de båda ämnena historia och samhällskun-
skap tillsammans kan ge värdefulla bidrag till elevernas medborgarutbild-
ning, vart och ett på sitt sätt. Genom historieundervisningen kan eleverna 
ges möjlighet att se gångna tiders meningsskapande för vår tid liksom 
kommande, emedan samhällskunskapsämnet kan ge förståelse för nuet och 
att tolkningar av denna filtreras genom olika tolkningsperspektiv. Allt detta 
kan ges en djupare existentiell innebörd. Sandahl uttrycker det: ”De kun-
skaper, förmågor, attityder och erfarenheter eleverna utvecklar och möter i 
undervisningen kan också ha betydelse för deras sätt att skapa mening i sina 
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egna liv och i sina liv i det gemensamma.” Likaså framhåller Sandahl vins-
terna att utifrån den mer teoretiskt genomsyrade historiedidaktiken använda 
begrepp och teorier även inom samhällskunskapsämnet, vars ämnesdidak-
tiska sida är på ett mer initialt stadium i jämförelse. Exempelvis det inom 
historiedidaktiken välkända begreppet historiemedvetande där då-nu-sedan 
kopplas samman i ett meningssammanhang som Sandahl påpekar skulle 
kunna fördjupa resonemang även inom samhällskunskapsämnet.268 

Om samhällskunskapsläraren inte ännu, även om en svängning skett de 
senaste åren, är väl undersökt, är denne sett utifrån ett livsvärldsperspektiv 
ytterst knapphändigt studerad. Jag har i mina sonderingar utifrån detta per-
spektiv endast funnit tre studier som ligger någorlunda nära föreliggande i 
ett svenskt perspektiv, även om det finns signifikanta skillnader dem emel-
lan. Den första är Ann Bernmark-Ottossons kapitel ”Samhällskunskapslä-
rare”269 i det från Karlstad universitet initierade projektet Ämnesdidaktiska 
insikter och strategier: Berättelser från gymnasielärare i samhällskunskap, geografi, histo-
ria och religionskunskap från 2009. Projektet i stort är en undersökning inom 
Teacher Thinking där tre till fyra erfarna gymnasielärare inom vardera sam-
hällsorienterande ämne intervjuas utifrån livsberättelseansats om hur de ser 
på sitt respektive ämne. Studien har också en komparativ ansats då lärarbe-
rättelserna från de fyra ämnena jämförs sinsemellan. Då studien i sig, inte 
minst på delstudienivå, är av tämligen begränsad omfattning, ser författarna 
själva det som mer av pilotprojekt, vars främsta syfte är att ligga till grund 
för och inspirera ytterligare och fördjupande studier inom området.270 Före-
liggande studie får ses som en del i denna uttalade ambition. 

Utfallet av projektet som helhet utmynnar i tre övergripande områden. 
Det första är hur respondenterna talar om sin undervisning och sina ämnen 
utifrån språk och begrepp. Vad som är påtagligt enligt studien är att lärarna 
ibland använder sig av allmändidaktiska termer, men i princip aldrig av äm-
nesdidaktiska. Däremot pratar lärarna om ämnesdidaktik då de beskriver sin 
praktik, men då genom att använda vardagligt språkbruk. Det andra och det 
tredje centrala området i studien är hur lärarna talar om sina ämnen och 
undervisning över tid, vad i projektet benämns ”ämnesbiografisk ansats”, 
samt övergripande mönster i undervisningen, främst då från lärarnas med 
tidpunkten för studien samtida undervisning. Vad som i princip unisont 
framkommer i studien är att det är stor skillnad på om det är den tidiga eller 
sena yrkesgärningen respondenterna beskriver. Lärarna menar att de gene-
rellt gått från vad man benämner i början av karriären som ”traditionell, 
läroboksstyrd, katederundervisning, envägskommunikation, beroende av 
universitetsanteckningar, detaljerad lektionsplanering, faktarabblande, så här 
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gjorde vi på lärarhögskolan, oförmåga att anpassa undervisningen till ele-
verna, rädsla att tappa kontrollen” till det senare yrkeslivets uppfattning att 
undervisningen handlar om ”dialog, tvåvägskommunikation, variation, flex-
ibilitet, stora och öppna frågor, trygghet, att man vet var man står, en 
undervisning som syftar till att skapa kritiska medborgare som förstår det 
nutida samhället, problematiserande, väldigt närvarande, lärare som är med-
vetna om vad innehållet i kurserna är, lärare som personligen utformar sitt 
arbetssätt, en undervisning som betonar ned faktainlärning till förmån för 
analytiskt tänkande”. Det framkom också i studien att lärarna ansågs sig 
byggt upp en betydande erfarenhetsbank samt att goda ämneskunskaper var 
grund för lärarens legitimitet, något som gynnades av fortbildning. Vad som 
också framkommer är att lärarna inom samhällskunskaps- såsom religions-
ämnet inte använder sig av senare forskning inom sina respektive områden i 
sin undervisning, något som lärarna i studien inom historia och geografi gör, 
vilket eventuellt kan förklaras med att de båda förstnämnda ämnena inte har 
samma direkta koppling till specifika universitetsdiscipliner.271 Viktig att 
framföra är att dessa resultat endast bygger på ett fåtal respondenter. 

Vi går nu över till nämnda projekts delstudie som berör samhällskun-
skapsämnet och således har extra intresse för föreliggande arbete. I delstu-
dien ingår intervjuutsagorna för fyra samhällskunskapslärare. I huvudsak 
kommer följande fram. Det framgår i materialet att det finns en spänning 
inom ämnet mellan kunskaps- och fostransmålen, vilka också benämns yttre 
och inre mål, varav det första av dessa båda främst har sitt fokus inom om-
rådet samhällsekonomi,272 emedan det andra främst hanteras inom området 
politik, det vill säga inom statskunskapsområdet. Dessa båda områden fram-
står som de centrala för de fyra respondenterna och inom båda använder 
lärarna nyhetsstoff för att aktualisera och exemplifiera undervisningen samt 
för att motivera eleverna. Utifrån dessa aspekter bygger Bernmark-Ottosson 
upp en grafisk undervisningsmodell med eleven i skärningspunkten mellan 
axlarna Fostran/Politik – Kunskap/Ekonomi och Aktuell händelse – Eta-
blerad kunskapsstruktur.273 

Ur de fyra lärarnas berättelser mejslar Bernmark-Ottosson ut ett antal 
teman som finns företrädda i samtliga utsagor som ingår i studien. Dessa är 
1) yrkesval, 2) ämneskombinationer och tidig tjänst, 3) erfarenheter från 
lärarhögskolan, 4) universitetsämne, lärarutbildningsämne och skolämne, 5) 
mål och innehåll i samhällskunskapsundervisningen, 6) elevsyn/relationer 
och 7) ramfaktorer som påverkar undervisningen, vilka är; läroplaner styr till 

                                                             
271 Schüllerqvist & Osbeck 2009, s. 206f, 210–214, 221, citat från s. 212f. 
272 Trots att samtliga fyra respondenter anser att ekonomiämnet är av största vikt för 
samhällskunskapen menar de att nyutbildade lärare har alldeles för dåliga kunskaper 
inom detta ämnesområde. Se Bernmark-Ottosson 2009, s. 75. 
273 Bernmark-Ottosson 2009, s. 72–80. För modellen, se s. 79. 
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viss del, men det finns också tolkningsutrymme menar respondenterna som 
ibland också medvetet går över läroplanens gränser då de själva anser att det 
finns annat som eleverna behöver få med sig; läromedel är viktiga, men just 
läroböcker får allt mindre betydelse allt eftersom erfarenheten växer. Ny-
hetsartiklar används i större utsträckning. Angående internetuppkoppling i 
klassrummet anger endast en av de fyra lärarna att detta finns, vilket också 
används flitigt av denne; klasstorlek har betydelse, ju större klass, ju mindre 
frihet för läraren att välja arbetssätt; årskurs och antal timmar är ramfaktorer 
som också påverkar undervisningens villkor och om lärarna är organiserade 
i programarbetslag eller ämnesarbetslag. Den slutsats som dras i delstudien är att 
den viktigaste faktorn för de ingående lärarna i deras utveckling av sina di-
daktiska strategier främst är ”den egna erfarenheten.”274 

Den andra studien som ligger mer i linje med föreliggande är Samhälls-
kunskapslärares ämneskonceptioner av Torbjörn Lindmark från 2013. I avhand-
lingen studeras hur gymnasielärare i samhällskunskap tänker kring sitt ämne 
och hur detta ger sig i uttryck i en ämnesförståelse, ämneskonception, detta 
utifrån lärarnas individuella bakgrunder. Avhandlingen består av tre delstu-
dier varav en består av intervjuer med åtta gymnasielärare som undervisar i 
kursen Samhällskunskap A (kursplanen från 2008).275 Det är denna delstudie 
som ligger i linje med föreliggande undersökning. 

I studien konstaterar Lindmark att samhällskunskapslärare har diverge-
rande ämneskonceptioner utifrån bakgrunds- och ramfaktorer, såsom ex-
empelvis genus och ämneskombination, klasstillhörighet, politisk åsikt samt 
erfarenhet inom yrket. I studien typologiseras ämneskonceptionen i följande 
fyra riktningar: 1) Fakta- och begreppsinriktad (deskriptivt och ämnesdiscipli-
närt fokus, inte minst statsvetenskap och nationalekonomi), 2) Värdegrunds-
inriktad (fostran till värderingar och etiskt tänkande), 3) Samhällsanalytiskt 
inriktad (fokus på analys och källkritik av samhällsfenomen) samt 4) Medbor-
garfärdighetsinriktad (aktiva samhällsmedborgare som mål). Exempel på 
bakomliggande hur ramfaktorer visar sig i ämneskonceptionerna är att det 
företrädelsevis är manliga lärare som har en fakta- och begreppsinriktad 
konception, att det är kvinnliga lärare som främst tar upp genusfrågor och 
att det främst är lärare med religion i ämneskombinationen som lägger stor 
vikt vid etik och normer. Annat som studiens resultat pekar på är att lärarna 
upplever att de har ett visst friutrymme i utformningen av undervisning och 
examination. I studien konstateras också att det föreligger en del skillnader 
mellan den ämneskonception som läraren ger uttryck för och till vilken grad 
denna konception visar sig i examinationsuppgifter.276 
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Roger Olssons avhandling, Samhällskunskap som ämnesförståelse och undervis-
ningsämne: Prioriteringar och nyhetsanvändning hos fyra gymnasielärare från 2016, 
utgör den tredje studien angränsande min. Den består av tre delstudier, där 
fyra samhällskunskapslärare på gymnasiet studeras genom intervjuer och 
observationer (empirin insamlad före 2011). I den första undersöks vilka 
ämnesområden som prioriteras. Enligt studien är dessa internationell politik, 
statsskick, nationalekonomi och EU, vilka kan ses som för ämnet traditions-
enliga, men att nyhetsanvändning slagit sig in bland dessa. Utifrån denna 
bild av undervisningen menar Olsson att den ofta framförda synpunkten att 
ämnet har en vag identitet måste nyanseras. Dock påtalas att det inom 
nämnda områden förekom variation mellan de studerade lärarna. I delstudie 
två studeras lärarnas ämnesförståelse för samhällskunskap. Resultatet av 
denna påvisar att de i studien ingående lärarna uttryckte en komplex och 
sammansatt förståelse av sitt ämne. Olsson laborerar med begreppen inter-
na och externa mål med undervisningen med vilka det finns likheter med 
det i svensk kontext använda begreppsparet kunskapsmål (baserat på in-
omdisciplinära fakta och färdigheter) och fostransmål (baserat på medbor-
gerliga demokratisk värdegrund). De externa målen kan antingen vara sam-
hällsanpassade eller samhällsförändrande emedan de interna antingen är 
samhällsorienterande eller samhällsanalytiska. Utifrån detta konstrueras en 
typologi med tre varianter av ämnesförståelse som återfinns bland de fyra 
lärarna. Dessa är 1) Samhällsanpassade med starka inslag av samhällsanalys, 2) 
Samhällsanpassade med starka inslag av samhällsorientering, samt 3) Samhällsföränd-
rande med starka inslag av samhällsanalys. Vad Olsson påtalar är att det mellan 
de studerade lärarna förefaller finnas mer likheter inom de interna målen, 
inte minst utifrån de disciplinära ämnesområden som prioriteras, än inom 
de externa målen. Dock, påtalar Olsson, de externa målen framkommer 
betydligt mer då lärarna talar om sin ämnesförståelse, än i den observerade 
undervisningspraktiken där interna mål dominerar, något som kan bero på 
att i realiteten premieras sådant som kan ge tydliga betygsunderlag. I den 
tredje delstudien ligger fokus på nyhetsanvändning och Olsson ser samband 
mellan hur denna ser ut och vilken ämnesförståelse lärarna uppvisar, vilket 
ges uttryck att ett par lärare använde nyhetsinslag för att hantera externa mål 
i undervisningen emedan de båda andra hade interna mål mer i fokus.277 

Utifrån inledande fyra kapitel framgår att föreliggande licentiatuppsats är 
en ämnesdidaktisk studie med inriktning mot samhällskunskapsdidaktik 
med ett fenomenologiskt och hermeneutiskt perspektiv. Hur detta hanteras 
leder nu över till studiens vetenskapsteoretiska och metodologiska del. 
 
                                                             
277 Olsson 2016, Passim. Notera att Olsson själv problematiserar sitt resultat utifrån att 
de båda lärarna som använde nyhetsinslag för externa mål vid tidpunkten för studien 
kunde varit påverkade av andra faktorer, se Olsson 2016, s. 317. 
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5	  	   Hermeneutisk	  fenomenologi 
 
Föreliggande studie tar avstamp i människans erfarenhet och upplevelse av 
den vardagliga, för-reflexiva värld hon lever i. För att närma mig denna 
värld används en kombination av hermeneutik och fenomenologi, ofta be-
nämnt, hermeneutisk fenomenologi.278 Fenomenologin för att beskriva ”sa-
kerna”, eller de fenomen som studeras, hermeneutiken för att tolka, förstå 
och förklara dem.279 Den vetenskapsteoretiska ansatsen är således position-
erad inom kvalitativ metodtradition. Ambitionen med denna ansats är här 
att med den kunskap som frambringas ska en mer mångbottnad förståelse 
av undersökt segment av livsvärlden kunna nås. 

Enligt Schütz råder det samstämmighet inom den samhällsvetenskapliga 
forskningen kring att det är just ”mänskligt beteende, dess former, organi-
sation och produkter” som ska studeras, men hur detta ska göras är sam-
stämmigheten inte lika stor inför. Hans egen ståndpunkt är att ”samhällsve-
tenskapernas mål […] är att förklara ’den sociala verkligheten’ såsom den 
upplevs av människan som lever sitt vardagliga liv i denna sociala verklig-
het?”280 Utifrån denna uppfattning ser jag fenomenologin som en framkom-
lig väg för att närma mig de i studien ingående respondenternas upplevda 
verklighet, eller som denna upplevda verklighet också benämns, livsvärld.281 
Bernt Gustavsson beskriver livsvärldsbegreppet som följer: 
 

Livsvärld betecknar den konkreta, vardagliga värld där vi lever våra liv och 
utövar olika aktiviteter. […] Den utgörs kort sagt av det vi är invanda och 
bekanta med och det vi känner oss hemma i. […] En huvudfråga för ut-
vecklingen av fenomenologin blir vad som ges företräde, kravet på absolut 
säker grund för kunskapen, eller människans tillhörighet till livsvärlden. All 
kunskap börjar i vårt dagliga liv och ska kunna återföras dit, så också den ve-
tenskapliga. Men vetenskapen måste samtidigt säga något annorlunda och 
mer än vi får ut av våra vardagliga föreställningar. […] Livsvärlden beteck-
nar förutsättningen för alla vetenskapliga teorier. Det är också i livsvärlden 
som vetenskapen bedrivs. Vetenskaplig kunskap ses som idealiseringar av 
kunskap som kommer ur människans livsvärld.282 

 

                                                             
278 Se exempelvis Eriksson 2007, kap. 4. 
279 Se Barbosa di Silva & Wahlberg 1994, s. 51; Kvale & Brinkmann 2009, s. 28. 
280 Schütz 1953/1999, s. 62. 
281 Grønmo 2006, s. 368. 
282 Gustavsson 2000, s. 72. 
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Inom fenomenologin går man, för att använda Edmund Husserls begrepp, 
”tillbaka till sakerna själva”,283 eller så som de visar sig som fenomen för 
vårt medvetande.284 De fenomen som studeras i föreliggande undersökning 
är just de upplevelser som respondenterna, det vill säga samhällskunskapslä-
rarna i studien, har om vad som påverkar transformeringen av samhällskun-
skapsämnet till klassrumsnivå i den vardagliga yrkesgärningen sett ur ett 
tidsperspektiv. Det är således en komplex värld som studien rör sig inom, 
en värld som undersökningen har som ambition att bidra med förståelse av. 

Fenomenologin är inget enhetligt, den utgör en komplex väv av olika ut-
vecklingslinjer från Husserl och framåt. Det finns ett flertal tämligen skif-
tande varianter. Jan Bengtsson menar att det är bättre att prata om fenome-
nologier i pluralis.285 Den fenomenologi jag främst närmar mig i förelig-
gande studie är den av Martin Heidegger initierade existentiella fenomeno-
login som också den moderna hermeneutiken har en grund i, samt Schütz 
och den sociala världens fenomenologi, och med dennes införande av her-
meneutikens tradition av förståelse i fenomenologin.286 Enligt Bengtsson 
kan hermeneutiken mycket väl komplettera den fenomenologiska ansatsen 
och med fenomenologiska hermeneutiker som Hans-Georg Gadamer, Paul 
Ricœur och Alfred Schütz, öppnas även samhällsvetenskapen och studiet av 
livsvärlden i vår samtid upp för just detta komplex av tolkningsperspektiv.287 
Inte minst har Schütz spelat en viktig roll för många studier inom det peda-
gogiska området mot bakgrund av hans fokus på den vardagliga världen.288 I 
föreliggande arbete utgör således också Gadamer, Ricœur och Schütz en 
tankens bas för studiens hermeneutiska perspektiv. Viktigt att lyfta fram är 
dock att det inte är de här nämnda filosofernas tankegods i sin helhet som 
används, utan de delar jag finner bäring hos för att lösa studiens forsknings-
frågor. En teoretisk följsamhet mot det som studeras är således centralt. 

Ett kännetecken för fenomenologisk empirisk forskning är att det inom 
denna handlar om att beskriva fenomen, främst då människors upplevda 
erfarenheter av dessa. Forskarens uppgift är att noggrant och detaljerat re-
dogöra för originalet, det vill säga den studerades tolkning och berättelse av 
de upplevda erfarenheterna. Ett annat kännetecken är att forskaren ska för-
söka möta det studerade så öppet och fördomsfritt som möjligt. Varje på-
verkan av forskarens försök att beskriva hur den studerade ser på fenome-
net ifråga ska försöka undvikas.289 Bengtsson uttrycker det såsom följer: 

                                                             
283 Husserl 1901/2000, s. 20. 
284 Bengtsson 1999a, s. 10f. 
285 Bengtsson 2001, s. 26. 
286 Se exempelvis Gustavsson 2000, s. 70. 
287 Bengtsson 1999a, s. 10–15, 34. 
288 Dalen 2015, s. 19. 
289 Denscombe 2009, s. 114f. 



Hermeneutisk	  fenomenologi	  

 67 

 
Det är detta som fenomenologin går ut på, att i någon betydelse få grepp 
om de sakerna så som de visar sig i erfarenheten, begreppslägga dem, men 
utan att våldföra sig på dem. Tvärt om fordras en öppenhet, följsamhet och 
sensibilitet till skillnad från en burdus subsumering eller klassifikation under 
fasta kategorier.290 

 
Vad den fenomenologiske forskaren i detta sammanhang måste ta i beak-
tande är att ha en medvetenhet om att även denne själv ingår i den sociala 
livsvärld som den studerade samt att forskaren utifrån detta måste ”momen-
tant” koppla bort hur denne själv ser och förstår världen för att kunna besk-
riva just hur den studerade gör dito. Detta försöker forskaren göra genom 
att ”sätta parentes”,291 eller som Husserl kallar det, epoché,292 om sin förför-
ståelse, så att sakerna kan beskrivas med stor närhet till så som de uppfattas 
av dem vars erfarenheter beskrivs. Ett tredje kännetecken är att det finns 
”multipla verkligheter”, olika sätt att se samma sak, men det finns för den 
delen inte ett oändligt antal sätt att tolka den sociala verkligheten på. På 
grupp-, kultur- och samhällsnivå har vi gemensamma tolkningsramar, som 
delas av medlemmarna i den sociala grupperingen ifråga.293 

Utifrån den hermeneutiska fenomenologins företrädare hämtar förelig-
gande studie sin grund i att vi inte, likt en husserliansk rent transcendental 
operation, oavkortat kan ”gå till sakerna själva”, vi är som subjekt invävda i 
en förförståelse av dessa ”saker”, grundad i en historisk, social och språklig 
kontext, med mera.294 För att tala med Heidegger kan vi inte ställa oss utan-
för den värld vi försöker förstå, vi är en del av den,295 enligt Schütz uttryckt: 
”Alla tolkningar av denna värld baserar sig på ett lager av tidigare erfaren-
heter, våra egna eller de som förmedlats till oss […] Dessa erfarenheter i 
form av ’förhands-kunskaper’ […] fungerar som ett referensschema.”296 

I och med att vi inte enbart kan betrakta sakerna och beskriva dem 
såsom de är, utan måste koppla dessa till vår referensram, måste vi också 
försöka tolka och förstå dem utifrån denna referensram. Det handlar om ett 
ömsesidigt beroende mellan de studerade sakerna och vår kontextuellt bero-
ende förförståelse, vi måste låta dem konfronteras och vara beredda att re-
videra vår tidigare förståelse,297 det är som Schütz ser det; samhällsveten-
skapens meningsstruktur finns redan i människans livsvärld: 

                                                             
290 Bengtsson 2001, s. 26. 
291 Denscombe 2009, s. 115f, citat från s. 116. 
292 Se exempelvis Selander 2004, s. 49. 
293 Denscombe 2009, s. 113f. 
294 Bengtsson 1999a, s. 14. 
295 Kristensson Uggla 2004, s. 27. 
296 Schütz 1953/1999, s. 32. 
297 Bengtsson 1999a, s. 15. 
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The observational field of the social scientist, however, namely the social re-
ality, has a specific meaning and relevance structure for the human beings 
living, acting, and thinking therein. By a series of common-sense constructs 
they have pre-selected and pre-interpreted this world which they experience 
as the reality of their daily lives.298 

 
För att tala med Schütz är livsvärlden social och kulturell, individerna i den 
är en del av detta sociala och kulturella sammanhang. Livsvärlden är också 
intersubjektiv, den levs och förstås i ett gemensamt socialt sammanhang, en 
livsvärld som också utgör samhällsvetenskapernas forskningsfält.299 Schütz 
uttrycker detta såsom följer: 
 

Jagets och duets omgivning, vår omgivning, är enhetlig och gemensam. Viets värld är inte 
min eller din privata värld, utan den är vår värld, denna enda intersubjektiva värld som 
är gemensam för oss och som är oss given. […] Att omgivningen är gemensam i vi-
relationen medför att jag alltid kan verifiera resultaten av min tolkning av främ-
mande subjektiva upplevelser. I den omvärldsliga sociala relationen och endast i den är det 
i princip möjligt att utfråga duet. Men det är inte bara om dess tolkningsscheman 
av den gemensamma omvärlden som duet kan utfrågas, utan också om dess 
egna tolkningar av sina upplevelser, och därigenom korrigeras i sin tur mina 
erfarenhetssammanhang av duet, de vidgas och berikas.300 

 
Även om livsvärlden ska ses som pluralistisk, det är samma livsvärld vi delar 
med alla människor, upplevs den ändå olika av människor med exempelvis 
olika ekonomiska, kulturella, nationella och sociala situationer runt om i 
världen. Men, menar Ödman, ofta har vi ändå ”åtminstone [en] partiell […] 
tolkningsgemenskap, som innebär att vi kan uppnå samstämmighet om vad 
en viss aspekt av verkligheten betyder.”301 I föreliggande studie har jag som 
forskare en tämligen nära tolkningsgemenskap med respondenterna då vi 
delar en professionsgemenskap med specifikt traditionsinnehåll. 

Schütz använder sig av begreppet ”vardagslivets värld”, den intersubjek-
tiva värld vi och våra medmänniskor lever våra liv i. Denna vardagsvärld är 
den helt dominerande världen, men Schütz laborerar också med subvärldar, 
vilka i sin tur endast utgör varianter av vardagsvärlden. Exempel på dessa 
subvärldar som Schütz nämner är drömmarnas och fantasiernas värld. Men 
den subvärld som är av intresse i föreliggande arbete är vad som benämns 
”den vetenskapliga kontemplationens värld”.302 Om denna vetenskapens 
subvärld talar han genom att framföra att… 
                                                             
298 Schütz 1954, s. 266f. 
299 Schütz 1932/1999, s. 138, 153. 
300 Schütz 1932/1999, s. 153. Kursivering i original. 
301 Ödman 2004, s. 105. 
302 Schütz 1945/1999, s. 78f, 102f, 105. 
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[…] upplevelser av andra personer tolkas annorlunda i den naiva förförståel-
sen i det vardagliga livet än i dess bearbetning i samhällsvetenskaperna. Vi 
gav oss uppgiften att skilja mellan de kategorier, i vilka livet i den sociala 
världen konstitueras i de levande människornas naturliga världsåskådning 
och som föreligger som material för samhällsvetenskaperna att bearbeta, och 
de kategorier i vilka samhällsvetenskaperna inordnar detta förformade 
material.303 

 
I föreliggande studie får ovan citerade passus följande innebörd: ”vi” är i 
detta fall jag själv som samhällsvetenskaplig forskare, ”samhällsvetenskaper-
na” utgörs av det samhällskunskapsdidaktiska forskningsfält jag befinner 
mig inom och ”andra personer” är de samhällskunskapslärare som utgör 
grund för studiens empiriska material. Ordet ”naiv” ska i sammanhanget 
inte ses som något trivialt eller negativt, utan betecknar för Schütz den icke 
systematiskt reflekterade vardagsvärlden. Med andra ord, jag som didaktisk 
forskare tar del av berättelser av de i studien ingående lärarnas upplevelser 
av sin vardagliga yrkesgärning och vad som påverkar deras undervisning i 
samhällskunskap över tid, berättelser om upplevelser som jag sedan tolkar, 
bearbetar och tematiserar. Schütz går vidare i sin analys med: 
 

Genom speciella undersökningsmetoder, […] ersätter samhällsforskaren 
vardagslivets tankeobjekt, som är relaterade till unika händelser, genom att 
konstruera en modell av en sektor av den sociala världen som fångar de typi-
fierade händelser som är relevanta för det konkreta problem som forskaren 
studerar.304 

 
Det är detta som görs i föreliggande arbete. Utifrån en metodologisk ut-
gångspunkt studeras samhällskunskapslärarnas egna unika berättelser om 
vad som påverkar undervisningen, varvid dessa berättelser typifieras utifrån 
det som är relevant för studien och inplaceras i en utifrån det empiriska 
materialet konstruerad modell. 

Som framgått går det inte att överskrida livsvärlden, den är oreducerbar. 
Hur förhåller det sig då med den av Schütz uppdelade livsvärlden i olika 
ändliga subvärldar, såsom vardagsvärlden och den vetenskapliga kontemp-
lationens värld? Bengtsson påpekar att Schütz omväxlande och tillsynes 
synonymt använder begreppen social värld, livsvärld, vardagsvärld och lik-
nande och att han aldrig riktigt klargör om livsvärlden i sig är oreducerbar 
eller inte. Bengtsson menar att livsvärld och vardagsvärld inte kan vara det 
samma eftersom vardagsvärlden enligt Schütz utgör en av flera ändliga sub-
världar, ändock att vardagsvärlden är suverän och inbegriper de övriga sub-
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världarna.305 Bengtsson spekulerar dock kring att det skulle tas för troligt att 
vid en vidareutveckling av livsvärldsbegreppet skulle även Schütz komma 
fram till att livsvärlden är omöjlig att överskrida.306 

Jag väljer att för denna studies vidkommande inte värdera huruvida 
Schütz vardagsvärld är det samma som livsvärlden utan nöjer mig att kon-
statera liksom Bengtsson att vid användandet av fenomenologi som livs-
världsansats vid empiriska studier behövs inte göras anspråk på en ontologi 
som inbegriper allt likt filosofins. Han uttrycker det: ”Empirical research 
does not need a general ontological theory that includes everything that 
exists. Instead, it is enough to have an ontology delimited to a particular 
part of reality, in our case to educational reality.”307 En sådan delmängd av 
livsvärlden benämner Bengtsson regional ontologi. Och här ligger Bengts-
son, som han själv skriver, närmare Schütz teori av den sociala världen, som 
även om den av Schütz inte benämns regional ontologi, enligt Bengtsson 
tycks fungera som en sådan för samhällsvetenskaplig forskning.308 Om vi 
går över till hur Schütz ser på kunskap, något som också bryggar över till 
föreliggande arbetes hermeneutiska utgångspunkt, läser vi följande: 
 

All vår kunskap om världen – såväl i det vardagliga som i det vetenskapliga 
tänkandet – inbegriper konstruktioner, dvs en uppsättning abstraktioner, 
generaliseringar, formaliseringar och idealiseringar som är specifika för de 
olika nivåerna i tänkandets organisering. Strängt taget finns det inget sådant 
som rena, enkla fakta. Alla fakta är redan från början selekterade från en 
universell kontext genom våra medvetandeaktiviteter. Därför rör det sig all-
tid om tolkade fakta, oavsett om det är fakta som betraktas som avskilda 
från sin kontext genom en artificiell abstraktion eller det är fakta som be-
traktas i sin specifika situation. I båda fallen bär de med sig sina tolkade inre 
och yttre horisonter. Detta innebär inte att vi – vare sig i vardagslivet eller i 
vetenskapen – är oförmögna att fånga världens realitet. Det betyder bara att 
vi endast uppfattar vissa aspekter av den, närmare bestämt de som är rele-
vanta för oss – relevanta för att vi ska kunna fortsätta vår livsaktivitet eller 
relevanta med avseende på den uppsättning etablerade procedurregler för 
tänkandet som kallas vetenskaplig metod.309 

 
För att återgå till Schütz tankar om att det föreligger en partiell skillnad av 
vardagsvärlden i sig och den del av den som berör vetenskapens område 
menar han att även kunskap utifrån de båda subvärldarna kan delas upp i 
olika strukturer. Den oreflekterade kunskapen som berör vardagsvärlden 
kallar han för konstruktioner av första ordningen, emedan den mer reflekte-
                                                             
305 Se Bengtsson 1989, s. 86f, Bengtsson 1999a, s. 24ff. 
306 Bengtsson 1999b, Passim. 
307 Bengtsson 2013, s. 7. 
308 Ibid. 
309 Schütz 1953/1999, s. 29f. 
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rade kunskapen som härrör från vetenskapens område kallas för konstrukt-
ioner av andra ordningen, vilka han beskriver såsom följer: ”De konstrukt-
ioner som samhällsvetare använder är så att säga konstruktioner av andra 
ordningen, nämligen konstruktioner av de konstruktioner som gjorts av 
aktörerna på den sociala scenen, vars beteende forskaren studerar och för-
söker förklara enligt samhällsvetenskapliga procedurregler.”310 Viktigt att 
framföra är att Schütz poängterar att även i vardagsvärlden är människan ”i 
viss mening ’samhällsforskare’, nämligen när jag inte förhåller mig upple-
vande utan reflekterande till mina medmänniskor och deras beteende.”311 

Vi går nu till ett av fenomenologins grundantaganden om de saker vi ska 
gå till, nämligen att vi alltid erfar dessa, det vill säga det studerade, som nå-
got. Allt detta något, har också alltid en mening för oss.312 Här ser vi en 
koppling mellan fenomenologin och hermeneutiken där just mening och 
förståelse utifrån kontexten har en central roll. 

Liksom fenomenologin är inte heller hermeneutiken någon enhetlig ve-
tenskaplig tradition. Utifrån vad som läggs i begreppet kan det täcka in hela 
den vetenskapliga och ontologiska inriktning som utgjort ett alternativ till 
positivismen, den kan också innebära en filosofisk-metodologisk ansats eller 
på ett tredje plan, en vetenskaplig kvalitativ metod. Under några årtionden 
har hermeneutiken vunnit terräng, men ”[s]amtidigt som hermeneutiken 
upplevt ett uppsving och tolkandet börjat tillämpats på många nya områden 
har betydelsen av begreppet hermeneutik blivit högst obestämd och töjbar.”313 
Viktigt är således att definiera hur hermeneutik används. 

Ett bidrag som hermeneutiken enligt Selander och Ödman kan bistå 
samhällsvetenskaperna med är insikten om att resultaten även från dessa 
forskningsfält har en inneboende interpretatorisk karaktär, det vill säga är 
beroende av att de tolkas. Men så fort det handlar om tolkning uppenbaras 
det faktum att det finns olika sätt att göra detta på. Men även om det finns 
olika tolkningsmöjligheter är det inte fråga om någon postmodernistisk re-
lativism, men så länge vi har att göra med studier av mänsklig aktivitet, 
måste vi inse att det också kan finnas ”olika utgångspunkter” då det gäller 
att tolka och förstå denna.314 Men tolkning kan vare sig vara, för att använda 
Bengt Kristensson Ugglas ord, entydig eller alltydig. Det går inte att tolka 
hur som helst, men det kommer samtidigt att vara så att en mängd olika 
tolkare inte kommer fram till exakt samma tolkning. Denna till synes frihet 
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till tolkning måste hanteras ansvarsfullt genom att tolkaren tar ansvar för sin 
tolkning.315 

Sedan Wilhelm Dilthey har den så kallade hermeneutiska cirkeln varit 
central inom ansatsen. Med denna menas i stort att vi för att kunna förstå 
en text måste pendla mellan textens delar och dess helhet.316 Gadamer tar 
inlärning av språk som exempel, men rör sig egentligen på ett mer allmänt 
plan. Han menar att… 
 

[d]et vi lär, är att vi först måste ’konstruera’ satsen innan vi försöker förstå 
dess samlade språkliga betydelse. Denna konstruktion är i sig själv dock mo-
tiverad av meningsförväntan, som kommer av det redan givna samman-
hanget. Givetvis måste denna förväntan kunna korrigeras, när texten så krä-
ver. Det betyder att förväntan modifieras så att texten kan sluta sig till en-
hetlig mening i ljuset av en annan meningsförväntan. Sålunda rör sig förstå-
elsen ständigt från helhet till del och tillbaka till helhet. Uppgiften är att 
vidga den enhetligt förstådda meningen i koncentriska cirklar. Att alla en-
skildheter fogar sig till en helhet är det kriterium man har för förståelsens 
riktighet. Uteblir sammanfogningen havererar förståelsen.317 

 
Efter att Heidegger ontologiserat hermeneutiken och fokuserat på själva 
vara-förståelsen står förförståelsen i centrum för tolkandet. I den hermeneu-
tiska cirkeln där en pendelrörelse mellan del och helhet är central sätter 
Heidegger in förförståelsens betydelse för själva tolkningsakten. Gadamer 
går sedan ytterligare steg utifrån Heideggers utveckling av hermeneutiken till 
att föra in horisontsammansmältning som bärande begrepp.318 

Vår förförståelse, eller med Gadamers ord, våra fördomar, om än inte 
fördomar i enbart negativ betydelse, kan vara konstruktiva och är då av es-
sentiell betydelse för våra möjligheter att tolka något. De kan också vara 
destruktiva och leda våra försök till tolkning fel.319 Den i tolkningssamman-
hang produktiva hermeneutiska cirkeln kan då förbytas i en ond som leder 
oss allt längre bort från vår strävan efter förståelse av det vi studerar.320 

Vår förförståelse har sin upprinnelse i att vi är en del av traditionen och 
bär den alltid med oss, men den är också tolkad av oss. Den är både en 
nödvändighet och ett problem för tolkningen. Av största vikt är således att 
vi som uttolkare av exempelvis en text försöker medvetengöra för oss hur 
vår förförståelse kan påverka vår tolkning. Som Ödman uttrycker det: ”För-
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förståelsen är […] tradition som subjektivitet.”321 ”Vi har alltid en förförstå-
else av det vi tolkar. En tolkning utförs vid en bestämd tid och på en be-
stämd plats av en människa som befinner sig mitt i historien.”322 För före-
liggande studie får detta sin inverkan. Som forskare måste jag, eftersom det 
inte går likt Husserls idé om epoché att parentessätta erfarenheten, vinnlägga 
mig om att denna, min egen erfarenhet, inte negativt sätter avtryck i utfallet 
av studien. Av vikt således är att reflektera över vilken förförståelse som kan 
vara fruktsam och vilken som kan hämma min tolkningsprocess. Hur detta 
mer konkret går till väga återkommer jag till i nästföljande kapitel. 

För att försöka tolka en annan människa är vad Gadamer benämner öp-
penhet av central betydelse.323 De i studien ingående samhällskunskapslärar-
na har sin förståelsehorisont om det som undersökningen kretsar kring. Jag 
som forskare har min, av mina erfarenheter, uppbyggda förförståelse som 
bildar min förståelsehorisont. Som forskare måste jag vara beredd att, med 
Gadamers språkbruk, sätta denna förförståelse ”på spel” samt också utsätta 
den för en ”grundläggande suspensation”,324 det vill säga att kanske behöva 
omtolka min egen förförståelse, eller i alla fall tillfälligt upphäva den.325 Jag 
måste som forskare ha som grundinställning att det studerade inte enbart 
ska bekräfta det jag redan tror mig veta.326 Detta, att utsätta förförståelsen 
för prövning, är en nödvändighet för att den studerades berättelse ska 
kunna införlivas i forskarens ”existentiella värld” utan att denne har bestämt 
dess förutsättningar och innehåll. 327  ”Kanske hittar jag då en passus i 
materialet som motsäger min tolkning, som därför måste modifieras.”328 

När så min egen förståelsehorisont smälter samman med den studerades, 
för att använda Gadamers språk, då har förståelse uppnåtts. För att denna 
horisontsammansmältning ska kunna ske måste vi, enligt Gadamer, försätta 
oss i den andres situation, ”bli medveten om den andres annan-het”, men 
detta innebär inte ”att man lever sig in i en annan individualitet, eller att 
man underkastar den andre sina egna måttstockar”. Gadamer menar istället 
att denna horisontsammansmältning innebär att man tillsammans når en 
”högre gemenskap”.329 Med förståelse menas således här att det sker både 
en förskjutning och en utvidgning av de perspektiv som förelåg tidigare, 
som Ödman uttrycker det, ”[m]an ser på ett annat sätt efter att ha förstått, 
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även självförståelsen kan ändras.”330 Framföras bör dock som Jörgen From 
och Carina Holmberg påpekar; ”Målsättningen för den vetenskapliga inter-
pretationen är […] att förhindra en horisontsammansmältning så länge det 
går, inte att åstadkomma en så snabbt som möjligt”, detta för att ett kritiskt 
distanstagande ska kunna ske och min egen förförståelse kunna utmanas.331 

När vår förförståelse inte räcker till för att ett visst fenomen ska bli be-
gripligt för oss måste vi tolka, det vill säga tillskriva något betydelse, att detta 
något ses ”som något” utifrån en viss subjektiv utgångspunkt.332 Men det rör 
sig inte, som framgått, om helt godtyckliga tolkningar, utan tolkningar bott-
nade i våra teorier, erfarenheter och tidigare kunskaper av det studerade och 
med en nogsam reflektion över hur denna erfarenhet och kunskap har relat-
ion till hur vi tolkar. Att tolka innebär också pendling mellan ett flertal olika 
aspekter. Dels genom den nämnda pendlingen mellan del och helhet, dels 
genom pendling i den tidsdimension som är relevant för studieobjektet i 
fråga. Vi har också att ta ställning till abstraktionsnivå, det vill säga vad Öd-
man benämner ”elementär tolkning, berättande tolkning, vetenskaplig tolk-
ning (präglad av en mer systematiserad tolkningsprocess) och teorier”, vil-
ken analysnivå vår tolkning befinner sig på, såsom ”individuell, interperson-
lig, institutionell eller strukturell” nivå samt om vi fokuserar på om det fe-
nomen vi studerar har koppling till yttre påverkan eller är av mer existentiell 
karaktär. Dock behöver vi ofta kombinera de olika aspekterna samt pendla 
inom dess olika nivåer för en väl fungerande tolkning.333 

Men om hermeneutiken ska ha värde för humanvetenskaperna, kan vi 
inte stanna i den tidiga hermeneutikens fokus på förståelse utan vi måste 
också införliva begreppet förklaring. Vi kan idag inte längre göra den strikta 
epistemologiska uppdelningen mellan humanvetenskaplig förståelse och 
naturvetenskaplig förklaring som gjorde sig gällande för tidiga hermeneuti-
ker som Dilthey. Inte heller räcker det med Heideggers och Gadamers onto-
logiserade förståelsehermeneutik, inom humanvetenskapen krävs att vi ”in-
troducerar en kritisk dimension i själva hjärtat av förståelsen – och som i sin 
tur öppnar den mot en större verklighet”, vilket leder över till Paul 
Ricœur,334 som får ses som den som gått längst i strävan att sammanväva 
hermeneutikens tolkningstradition med samhällsvetenskapens domäner.335 
  Med Ricœur måste vi ställa oss kritiskt distanserade till studieobjektet, 
med vilket menas att vi inte bara kan ta till oss och förstå berättelserna som 
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332 Ödman 2007, s. 57, 71, citat från s. 57. 
333 Ibid., s. 71f, citat från s. 72. 
334 Kristensson Uggla 2004, s. 27–33, citat från s. 30. Kristensson Uggla använder be-
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de är, vi måste utöka vårt sökande i att även hitta förklaringar till dessa uti-
från den historiska, politiska och sociala kontexten.336 Att tolka är att låta 
förståelse och förklaring dialektiskt komplettera varandra i en pendlande 
symbios,337 och ”att i skärningspunkten mellan dem finna något nytt.”338 
Förståelsen kräver sensitivitet inför objektet, förklaringen en kritisk gransk-
ning av det. I denna pendlande tolkningsprocess utgörs det kritiska inslaget 
av att en ”mångfald av teorier och metodologiska förhållningssätt” vägs mot 
varandra. Med Ricœurs kritiska hermeneutik upplöses den hermeneutiska 
cirkeln för att metaforiskt inta formen av spiral, där det cirkulära bryts för 
att inte ständigt börja om utan symboliskt kunna anta en tolkning som inte 
bara blir annorlunda än den förra utan också i möjlig mån av hierarkiskt 
högre värde.339 För föreliggande studies del medför detta att tolkningar av 
respondenternas berättelser sker i pendelrörelse med kontext och teoribild-
ning, från individnivå till strukturell nivå. ”Genom bruket av teorier tvingas 
den tolkande att stanna upp, jämföra och byta perspektiv.”340 Min roll som 
forskare blir att utifrån intervjuutsagorna visa på möjliga sätt att beskriva 
själva existensen som samhällskunskapslärare utifrån studieobjektet i fråga, 
men med den medvetenheten, för att tala med Ödman, ”att de egna forsk-
ningsresultaten – sedda i efterhand – också till stor del är ett resultat av 
samhälleliga, kulturella och sociala tillfälligheter.”341 

Som framgått i kapitlet tar föreliggande studie avstamp i fenomenologi 
och hermeneutik, vilka i detta arbete ska ses som att de flätas samman i vad 
som brukar benämnas hermeneutisk fenomenologi, i detta specifika fall 
intresse för människan och hur hon upplever en viss sektor av livsvärlden 
och hur dessa upplevda berättelser kan tolkas. Vi går nu över till vad denna 
vetenskapsteoretiska grund får för implikationer på tillvägagångssättet med 
den empiriska delen av arbetet. 
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6	  	   Tillvägagångssätt	  
 
I föregående kapitel redogjordes för de fenomenologiska och hermeneutiska 
vetenskapsteoretiska val som ligger till grund för studien. Begreppet livs-
värld är centralt. I detta kapitel redogörs för vilka vägval som gjorts för att 
empiriskt närma mig denna livsvärld utifrån undersökningens studieobjekt. I 
fokus för antaget tillvägagångssätt står den kvalitativa forskningsintervjun 
med dess öppenhet och följsamhet samt bearbetning och analysförfarande 
av det empiriska materialet. 

Varje forskningsansats inbegriper ontologiska och epistemologiska anta-
ganden, vilka sedan styr vilka forskningsmetoder som är möjliga eller inte.342 
I föreliggande studie görs det epistemologiska grundantagandet att det är 
möjligt att producera kunskap ur intervjuforskning, kunskap som byggs upp 
relationellt mellan forskaren och den intervjuade genom samtal samt mejslas 
ut genom språket och möter oss som berättelse, men som också är kontex-
tuellt beroende i tid och rum.343 Livsvärlden går inte att isolera till enskilda 
företeelser, den är pluralistiskt sammanflätad i sin komplexitet.344 Ytterligare 
ett ontologiskt antagande är att vekligheten för människor är verkligheten så 
som den uppfattas av dessa.345 Det är således naturligt att det är via kvalita-
tiva intervjuer jag söker svar då en vanlig tematisering inom denna metod är 
just hur livsvärlden kan upplevas.346 Jan Hartman uttrycker det på följande 
sätt: ”Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker få för-
ståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer.”347 ”Den 
kanske mest använda metoden […] är intervjun.”348 Eller för att citera 
Bengtsson: ”Om du vill få reda på hur människor upplever något, varför 
inte fråga dem?”349 För att kunna närma sig en annan människas berättelse 
måste denne få tala utifrån sig själv och inte en rad av intervjuarens förbe-
stämda frågor, vilka snarare är dennes förförståelse av vilka frågor som är 
värda att ställa. Arfwedson menar att det senare inte ger intervjuaren något 
nytt, annat än att få testa sina egna förutfattade antaganden. Istället handlar 
det om intervjuarens nyfikenhet, det denne inte redan vet. Det gäller att 
”rekonstruera en annan människas sätt att tänka.” Intervjuaren måste sträva 
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efter att fråga efter sådant som underlättar detta, alltså om det som är oklart, 
det man måste få veta. Det är inget som förbestämda frågor är så stor nytta 
till.350 Vad detta handlar om är att under intervjusituationen i möjligaste mån 
sätta sin förförståelse inom parentes. António Barbosa da Silva och Vivian 
Wahlberg uttrycker det: 
 

Ett sätt att tillämpa den fenomenologiska metoden Epoché är följande: En 
forskare som vill göra en fenomenologisk beskrivning måste först fungera 
som en engagerad och god ”lyssnare” som försöker glömma sig själv och ta 
dialogpartnern på allvar. Han eller hon bör betrakta dialogpartnern som sub-
jekt och inte som objekt.351 

 
Anna Johansson kallar detta arbetssätt för ”delad förståelse-modell”, i vilken 
intervjuaren försöker förstå hur respondenten själv upplever livsvärlden 
utifrån studiens tema. Intervjuaren strävar efter närhet snarare än distans 
mellan denne och respondenten och att ingå i dialog med denne, där den 
senare är fri att följa sina tankar, ses som snarare önskvärt. Förfarandet in-
nebär att intervjuaren i högsta möjliga mån försöker frigöra sig från sina 
förutfattade meningar, men innebär samtidigt att intervjuaren börjar tolka 
redan under intervjusituationen och styr samtalet så att ytterligare tolk-
ningsmöjligheten skapas. ”Målet är att erhålla ett nyanserat beskrivande 
material som reflekterar intervjupersonens erfarenhet utifrån sin livsvärld 
och göra kvalitativa analyser.”352 Då någon förmedlar sin berättelse, är det 
alltid för någon annan, det sker ett samspel mellan den som berättar och den 
som lyssnar. Det är således av vikt att sätta in detta samspel i sin kontext.353 

Jag själv är utbildad samhällskunskapslärare och delar till viss del erfa-
renheter, kunskaper och förståelse med studiens respondenter och det spe-
cifika fenomen som studeras, det vill säga lärarnas upplevelser av vad som 
främst påverkar transformeringen av samhällskunskapsämnet till undervis-
ning. Jag har själv uppfattningar om detta fenomen utifrån min egen förför-
ståelse av vardagsvärlden som samhällskunskapslärare och det som är disci-
plintypiskt för denne, vilket har konsekvenser för vilka frågor jag ställer och 
hur jag tolkar de svar jag får, svar som säkerligen också är påverkade av att 
jag och respondenterna i stor utsträckning tillhör samma yrkeskategori. 
Dock har snart tretton yrkesverksamma år inom akademiens värld samt den 
forskarutbildning jag genomgått skolat mig i vetenskapligt förhållningssätt 
och gett mig verktyg i form av teorier, metoder, begrepp och ökad reflexivi-
tet för att bättre ge mig möjlighet att distansera mig från både responden-
ternas vardagsvärld så väl som från min egen identitet som samhällskun-
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skapslärare. Jag är medveten om att jag aldrig fullt ut kan frigöra mig från 
min förförståelse. Den går inte ens att helt redovisa, den är en del av mig, 
”inkarnerad i den egna kroppen”.354 Ett viktigt kvalitetskriterium vid kvalita-
tiva studier är att forskaren redogör för sin förförståelse med avseende till 
det som studeras, liksom de perspektiv som antas. Det går inte att redovisa 
allt, men praktiskt kan det göras genom redogörelser för tidigare forskning, 
teoribildning inom området, tolkningsperspektiv och personliga erfarenhet-
er med koppling till studieobjektet.355 Jag har tagit fasta på detta och re-
dogjort för sådant som jag finner relevant för studien i fråga. 

Inom livsvärldsfenomenologiska studier utgår man inte från färdiga teo-
rier då det empiriska materialet samlas in och bearbetas. Bengtsson skriver 
att det inte finns någon strikt utarbetad metod inom empirisk livsvärlds-
forskning och kan så inte finnas. Han uttrycker det: 
 

Konsekvenserna för empirisk forskning är att livsvärldsgrundad forskning 
inte kan uppställa en färdig metodologi med ett detaljerat regelverk som kan 
tillämpas på all livsvärldsforskning och som kan användas som kriterier för 
att bedöma forskningsresultat. Detta gäller i lika utsträckning för insamlings- 
som bearbetningsmetoder. I stället krävs att lämpliga metoder utvecklas uti-
från det område som skall undersökas […] När det i en livsvärldsansats så-
ledes inte går att förlita sig på den rätta metoden, tvingas varje forskare att 
noggrant tänka ut och redovisa vilken metod eller vilka metoder som skall 
användas i ett projekt.356 

 
Forskaren måste således vara lyhörd inför studieobjektet ifråga och försöka 
göra rättvisa åt detta så långt som möjligt genom att inte ta några fördomar 
som givna. Begreppsläggning, tematisering eller kategorisering måste göras 
utifrån det studerade, så som det visar sig, inte pressas in i förgivettagna 
dito. ”Innan vi presenterar våra lösningar och teorier bör vi med andra ord 
försäkra oss om hur företeelserna själva är beskaffade, och när vi gjort det, 
tala utifrån dem.”357 Gadamer, som lägger stor vikt vid denna lyhördhet, 
uttrycker det såsom följer: 
 

Utan en frågande aktivitet gör man inga erfarenheter. Insikten att saker lig-
ger annorlunda till, än vad man först trodde, förutsätter förstås att man stäl-
ler frågan om hur saken egentligen är beskaffad. Den öppenhet, som ligger i 
erfarenhetens väsen, öppnar logiskt sett för sakens skiftande beskaffenhet. 
Öppenhet har frågans struktur.358 
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Öppenhet och lyhördhet kan tyckas gå stick i stäv med att jag som sam-
hällskunskapslärare och forskarutbildad i min förförståelse är rustad med 
disciplintypiska teorier, metoder och begrepp, men det handlar snarare om 
att utifrån det studerade ha en förförståelse att kunna reflektera emot. En 
öppenhet mot studieobjektet är det som ligger till grund för vad i denna 
bank som bäst gör sig applicerbart i just denna studie. Efter denna teore-
tiska utgångspunkt för studiens metodologiska grund är det dags att gå över 
till tillvägagångssättet i praktiken. Detta görs tämligen ingående då jag hör-
sammar det Kvale och Brinkmann i det följande påpekar: 
 

För en läsare som vill bedöma resultatet, är information om de metodolo-
giska stegen i undersökningen en nödvändighet. […] Trots att styrkan i kva-
litativa studier är deras detaljerade beskrivningar och användandet av forska-
ren som verktyg, lyser skildringar av forskarens egen verksamhet när han 
[sic!] producerar kunskapen med sin frånvaro. […] Istället för att leda till 
tystnad om metoden bör en intervjuundersöknings unika natur få forskaren 
att så exakt som möjligt beskriva de specifika steg, procedurer och beslut 
som tas i en undersökning. Allt är potentiellt viktigt för vår förståelse av den 
process där kunskap produceras – och kan potentiellt ingå i slutrapporten. 
Det är en dygd i kvalitativ forskning att beskriva dessa element så snart de 
har relevans. Detta [är ett] krav på metodologisk genomskinlighet […].359 

 
För urvalet av respondenter har den kvalitativa undersökningens intresse för 
bredd snarare än representativitet legat till grund. Grundkriteriet har varit att 
respondenterna varit aktiva på ena eller andra sättet inom samhällskun-
skapsområdet i runt tjugo år, eller längre, för att täcka in förändringar över 
tid. I urvalsgruppen finns en fördelning mellan män och kvinnor, mellan 7–
9-lärare, gymnasielärare och vuxenutbildare och mellan lärare som arbetar i 
yrkes- respektive studieförberedande gymnasieprogram. Kommunstorlek 
och utbildningstradition på orten har också beaktats. På grund av etiska och 
praktiska skäl har dock ingen kartläggning i förväg av respondenterna i av-
seende socioekonomisk, politisk, kulturell, etnisk och religiös identitet kun-
nat göras. Utifrån dessa aspekter syns ändå i respondenternas berättelser att 
det föreligger variation i urvalet angående socioekonomisk och politisk bak-
grund. Detta gäller dock inte eventuell nuvarande politiskt ställningstagande 
och socioekonomisk situation. 

Urvalet har inte skett utifrån någon slumpmässig princip och kan således 
inte utgöra grund för statistiska generaliseringar. Urvalet har istället skett 
utifrån strategiska kriterier. De respondenter som deltar i studien är företrä-
desvis hämtade från det kontaktnät som min egen yrkesmässiga omgivning 
har. I flertalet fall är det respondenter jag inte alls haft kontakt med tidigare, 
det är således mina kontakters kontakter, eller i en del fall dessa kontakters 
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kontakter. Jag har på detta sätt försökt distansera mig från urvalet av re-
spondenter. Det finns fog för att tänka, att använda sig av denna urvalsmet-
od, att nyttja kontaktnätverk, renderar att det är lärare som har ett gott rykte 
om sig som didaktiker bland kollegorna.360 Jag har på så sätt gjort valet att 
det är lärare som mitt kontaktnät anser vara engagerade och duktiga peda-
goger med lång erfarenhet och som är beredda att berätta om sina yrkesliv 
som tillfrågats. Ytterligare en dimension för att få bredd skulle vara att ta 
med lärare som kanske inte uppvisar samma engagemang och pedagogiska 
skicklighet, men här finner jag att gränsen för det etiska skulle passeras. I ett 
par fall har respondenterna kontaktats direkt av mig, men i övrigt har mina 
kontaktpersoner först förankrat respondentens deltagande. Jag har därefter 
mailat ett informationsbrev med alla nödvändiga uppgifter, där också in-
formation om Vetenskapsrådets etiska riktlinje presenteras (se Bilaga 2). Tid 
för intervjun har därefter bestämts efter respondentens önskemål. 

Lärare inom de lägre skolåldrarna F–3 samt 4–6 är inte representerade, 
vilket motiveras genom att dessa lärarkategorier sällan är samhällskunskaps-
lärare i första hand, utan det är ämnesläraren i samhällskunskap jag ämnar 
studera. Odenstad skriver att samhällskunskapsämnet i de lägre åldrarna 
främst består i vardagsfostran, samarbetsövningar, värdegrundsfrågor, klass-
råd och att prata om aktuella händelser och att ämnet inte främst definieras 
av lärarna som ett eget specifikt ämne utan ses som tämligen konturlöst. 
Först under grundskolans senare del antar ämnet mer fasta och ämnesspeci-
fika former, även om det börjat ske en del förändringar i och med Lgr 11 
och dess tydligare inriktning på att samhällskunskap även i 4–6 utgör ett 
eget ämne med egna kunskapskrav och betyg i sexan.361 Jag har även valt 
bort Komvux då denna skolform sedan ett antal år tillbaka levt en tynande 
tillvaro, eller helt försvunnit på många håll. En annan avgränsning som 
gjorts är geografisk. Av praktiska skäl, såsom fysiskt avstånd och mitt kon-
taktnäts geografiska spridning, är ungefär hälften av respondenterna från det 
någorlunda närliggande geografiska området, med vilket jag avser en radie 
av cirka fem mil. Andra hälften av respondenterna är verksamma inom en 
arbetsdags resa tur och retur, det vill säga inom en radie om cirka 40 mil. 
Den geografiska spridningen ökar dock avsevärt då flertalet respondenter, 
inte minst de som idag är verksamma inom det någorlunda närliggande om-
rådet har arbetat på ett flertal spridda orter inom landet. 

Med varje respondent har i stort samma förfaringssätt beaktats. En hu-
vudintervju om en dryg till en och en halv timme har genomförts. Denna 
har i samtliga fall utom ett genomförts på eller i närheten av den intervjua-
des arbetsplats. En respondent ville att intervjun skulle genomföras på hög-
skolan. Vid varje intervju har först en kort repetition av studiens huvuddrag 
                                                             
360 Se exempelvis Schüllerqvist 2009, s. 26 för diskussionen. 
361 Odenstad 2013, s. 58. Se också Kristiansson 2014, Passim. 
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gjorts samt frågan ställts om respondenten tagit del av de etiska riktlinjer 
som presenteras i informationsmailet. En kort genomgång av intervjuförfa-
rande och diskussionsunderlag (se Bilaga 1) har gjorts inledningsvis.362 Mo-
dellunderlaget är i A3 vid själva intervjun. Bengtsson skriver att modeller 
och teckningar kan utgöra komplement som stöd för intervjusituationen vid 
forskning baserad på livsvärldsansats.363 

Intervjun är i grunden semistrukturell, men går ytterligare åt det öppna 
hållet, vilket är i linje med hermeneutiskt tänkande. Detta hörsammas ge-
nom att inte ha någon intervjuguide med ett antal frågor eller frågeområden. 
Istället ligger den ovan nämnda modellen som intervjuunderlag. Med detta 
förfarande, att använda en diskussionsmodell istället för en intervjuguide, 
försöker jag minimera att min egen förförståelse av ämnet för intervjun ska 
riskera smyga sig in som styrande. Utifrån studiens undersökningsområde är 
det respondenternas berättelser som är i fokus, inte vad jag själv eventuellt 
tror är de viktigaste påverkansfaktorerna. Jag väljer således att genomföra 
intervjuerna med det öppna samtalets logik364 men med intresset riktat mot vad 
respondenten säger. Min roll som intervjuare blir främst att ”få igång” sam-
talet, att ibland varsamt leda tillbaka till studiens tematiska område, att be 
om förtydliganden om oklarhet föreligger, att ibland få berättelsen att gå 
vidare om så behövs. Jag är dock försiktig med att allt för snabbt leda till-
baka respondenten till studiens kärnområde, då jag måste visa öppenhet mot 
att min egen förförståelse om studieområdets gränser kan vara felaktig och 
måste revideras under pågående intervju. Likaså har jag ansträngt mig för att 
låta respondenten få ta tid på sig och låtit det få vara tyst en stund ibland. 
De enda gångerna jag styr respondenten med i förväg planerade frågor är 
inledningsvis då jag först ber denne börja med att berätta lite om sig själv, 
det vill säga om lärarutbildningen, ämneskombination, år i yrket och arbets-
platser, detta för att få för studien relevant bakgrundsfakta och få intervjun 
att komma igång på ett naturligt sätt.365 Därefter ber jag respondenten börja 
resonera kring diskussionsunderlaget. 

Under merparten av intervjun, det vill säga respondentens berättelse, 
försöker jag hålla så stor öppenhet som möjligt. Kvale och Brinkmann ut-
trycker att ”[j]u spontanare intervjuprocedur, desto större blir sannolikheten 
för att man erhåller livliga och oväntade svar från intervjupersonernas 
sida.”366 Då jag någon gång bryter in rör det sig om uppföljnings- och son-

                                                             
362 Se Kvale & Brinkmann 2009, s. 144. 
363 Bengtsson 2013, s. 9. 
364 Uttrycket är inspirerat av Patrik Aspers som pratar om den tematiskt öppna intervjun 
vilken bygger på samtalets logik. Aspers 2011, s. 139. 
365 Se Kvale & Brinkmann 2009, s. 147, 150f för resonemanget. 
366 Ibid., s. 147. 
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derande frågor.367 Den första kategorin för att be respondenten förtydliga 
något som sagts eller för att kontrollera om jag som intervjuare förstod nå-
got rätt, den andra för att få respondenten att göra utläggningar över teman 
som han eller hon redan berört. En viktig grundprincip har varit att jag som 
intervjuare aldrig leder in på ett tema som respondenten själv inte berört. I 
övrigt har intervjutekniken utgått från vad Kvale och Brinkmann kallar för 
”medveten naivitet”, vilket beskrivs så här: ”Snarare än att ställa redan for-
mulerade frågor utifrån bestämda analyskategorier bör intervjuaren vara 
nyfiken och lyhörd inför vad som sägs – och inför vad som inte sägs – och 
kritisk mot sina egna antaganden och hypoteser under intervjun.”368 

Mot slutet av intervjun gör jag en uppsummering av vad jag tycker mig i 
detta läge uppfatta som det mest centrala i berättelsen och frågar om jag 
uppfattat dem rätt. Efter avslutad intervju har en kort genomgång gjorts 
angående hur intervjun kommer att följas upp. Då jag säger att vi avslutar 
intervjun stänger jag inte av bandspelaren. Inte sällan så fyller respondenten 
på med mer och ofta värdefulla detaljer när någon form av spänning efter 
intervjun släpper. I de fall detta har hänt har jag påpekat att bandspelaren 
inte varit avstängd och då frågat respondenten om det är i sin ordning att 
använda även detta material.369 Inte i något fall har det varit några problem 
med detta. Det inspelade intervjumaterialet har sedan transkriberats och 
mailats till respondenten i fråga som läst igenom intervjuutskriften. 

John Creswell framhåller att respondenterna bör få ta del av det ut-
skrivna materialet, inte nödvändigtvis hela transkriberingen, men exempelvis 
de tematiseringar som gjorts, för att på så vis kontrollera om respondenter-
na känner igen sig i beskrivningarna av sig själva. Förfaringssättet kan inklu-
dera uppföljningsintervjuer för att klargöra än mer.370 Att ge respondenten 
möjlighet att kommentera och instämma i den del av studien som bygger på 
dennes utsagor kallar Kvale och Brinkmann ”deltagarvalidering”.371 

I studien har tagits fasta på deltagarvalidering och för varje respondent 
har gjorts en uppföljning, vilken har flera funktioner. För det första ställs 
frågan om respondenten känner igen sig så som de framstår i intervjuut-
skriften som jag mailat. För det andra ges möjlighet att eventuellt korrigera 
det som framstår otydligt eller felaktigt eller om de vill att något ska strykas. 
För det tredje undrar jag om det är något som de vill tillägga av vikt som 
inte framkommit i huvudintervjun. En fjärde funktion med uppföljningen är 
att jag själv kan be respondenterna förtydliga något som jag finner oklart 
efter att jag transkriberat intervjun eller om jag utifrån det som framkommer 

                                                             
367 Kvale & Brinkmann 2009, s. 150f. 
368 Ibid., s. 46. 
369 Ibid., s. 144f. 
370 Creswell 2009, s. 191. 
371 Kvale & Brinkmann 2009, s. 273f. 
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i huvudintervjun finner att det förekommer luckor i berättelsen. Den femte 
funktionen är att jag också gör en kort sammanställning av vad som jag 
uppfattar vara det mest centrala i huvudintervjun om vad respondenten ser 
som de viktigaste påverkansfaktorerna och frågar om de anser att den bilden 
stämmer. Samtliga respondenter har bekräftat att vad jag uppfattat som 
mest centralt stämmer överens med deras egen uppfattning. 

I de fall där respondenten arbetar någorlunda nära geografiskt har upp-
följningen genomförts genom att jag efter avtalad tid besökt dennes arbets-
plats för ett kortare samtal, som också det spelats in. I de fall där responden-
ten är lokaliserad geografiskt långt bort har den korta uppföljningen gjorts 
via mailväxling, som sparats och skrivits ut. Även uppföljningen har varit 
föremål för möjlig korrigering av respondenten. I stort sett allt empiriskt 
material härrör från huvudintervjun. Endast något litet har justerats av nå-
gon enstaka respondent i uppföljningen. 

Samtliga intervjuer och dess uppföljningar är genomförda mellan febru-
ari 2013 och mars 2015. Ljudfiler och intervjuutskrifter finns förvarade hos 
författaren samt digitalt på Jönköping University. 

Angående bearbetningen av intervjumaterialet har jag i stort följt den ar-
betsgång som presenteras av Creswell utefter följande steg: organisera och 
förbered datamaterialet, vilket inbegriper transkribering, läs hela materialet 
för att få en överblick och känsla av den mening som ligger i det, koda 
materialet, exempelvis för studien relevanta teman, utmejsla de teman som 
kodningen lett fram till, tolka den mening som de olika temana utgör.372 
Processen följs inte strikt linjärt, de olika stegen har bearbetats omväxlande. 

Kvale och Brinkmann skriver att det inte finns något standardiserat sätt 
som utskrifterna ska göras på. Vilka val man som forskare gör är avhängigt 
det syfte man har med utskrifterna. Hur ordagrant och med hur mycket 
anvisningar man ger om betoningar, utfyllnadsord, upprepningar med mera 
skiljer sig exempelvis åt om det är en ingående språkanalytisk redogörelse 
eller om det räcker att nöja sig med att låta texten utgöra en mer läsvänlig 
narrativ presentation. Vad som ändå är viktigt påpekar författarna; ”ange 
klart i rapporten hur utskrifterna gjorts”.373 Jag följer i detta arbete en tran-
skriberingsnivå utifrån syftet att det främst är vad som sägs, inte hur det sägs 
som är viktigast. Jag håller mig tämligen nära det som sägs, men väljer att 
redigera texten till mer skriftspråk än talspråk för läsvänlighetens skull. 

Det som respondenten säger skrivs i oformaterad text, men med några 
undantag. Skratt märks ut inom hakparenteser [skratt] och kraftigt betonade 
ord stryks under. Om skriftliga kommentarer från undertecknad behöver 
brytas in i citaten görs detta inom hakparenteser med texten i kursiv stil, 
exempelvis [respondenten pekar på tidslinjen vid år 2000] eller om något ord eller 
                                                             
372 Creswell 2009, s. 185ff. 
373 Kvale & Brinkmann 2009, s. 197. 
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förkortning förklaras. Om respondenten citerar någon annan eller sig själv 
sätts denna text inom enkelt citationstecken. Om jag som intervjuare råkar 
bryta in ett oavslutat resonemang som sedan fortsätter avslutas och påbörjas 
de två aktuella styckena med tre punkter. Om respondenten säger en oavslu-
tad mening avslutas denna med tre punkter… Om citaten bryts av mig mar-
keras detta med tre punkter inom hakparentes […]. Det sistnämnda används 
uteslutande i den slutliga redigeringen, inte i själva transkriberingstexten. 
Om det i det inspelade materialet förekommer avsnitt som helt lämnar det 
som studien har som fokus har detta inte skrivits ut och det klargörs med en 
beskrivning inom hakparenteser om det är en lite längre passus och med tre 
punkter inom hakparentes om det endast är en kortare. Den transkriberade 
texten är avidentifierad i möjligaste mån. Det som kan identifiera respon-
denten, såsom namn på kollegor, orter, skolor med mera är ersatta med 
XXX, följt av hakparentes med en förklaring kursivt vad som begreppsligt 
avses, exempelvis: ”Jag började 2005 på XXX [nuvarande arbetsplats].” 

Jag försöker således redigera texten till hög läsbarhet genom att synlig-
göra den i någorlunda korrekt skriftspråk, men med ansträngningen att inte 
göra våld på dess inneboende mening. Då respondenten i möjligaste mån 
avidentifierats måste dock en del anpassningar göras. För att läsaren ändå, 
trots formateringen till något som kan liknas vid skriftspråk, ska kunna få 
ytterligare känsla av intervjusituationen, även om den är omöjlig att trans-
formera i sin helhet till skrift, görs en del markeringar som betoningar, 
skratt och oavslutade meningar. Däremot är texten redigerad så att upprep-
ningar, hummanden och liknande tagits bort, samt att meningsbyggnadsfel 
och satsradningar till viss del justerats. Det empiriska materialet notas inte. 
Då det behandlas i referat och citat i löpande text framgår det vilken re-
spondent det gäller. Blockcitat källhänvisas genom att respondentens finge-
rade namn sätts inom parentes direkt efter citatet, exempelvis (Arne). 

Det är i den här ovan beskrivna formen som citat och referat från det 
empiriska materialet möter läsaren i föreliggande arbete. Under min egen 
arbetsprocess har dock större vikt än vad som kanske framstått lagts vid hur 
saker sägs av respondenterna. Detta för att en större känsla för den innebo-
ende meningen av vad som sägs ska kunna byggas upp. Jag har följt princi-
pen att jag pendlat mellan den transkriberade texten efter att de färdigställts 
och de inspelade intervjuerna. Principen uttrycks av Claesson m.fl. så här: 
 

Inspelningen leder oss närmare det levande talet och öppnar för en möjlig-
het att omslutas av samtalets helhet. Texten förstås som ett föränderligt re-
sultat av lyssnandet, som i läsandet bevarar sin möjlighet till distans. Denna 
spiralliknande rörelse gör transkriptionen levande eftersom den omformas i 
takt med att vår förståelsehorisont förändras. Inspelningen och texten kom-



Tillvägagångssätt	  

 85 

pletterar varandra i en dialektisk relation, en produktiv möjlighet att åstad-
komma en rikare kommunikation.374 

 
Sett ur detta perspektiv görs en del av tolkningen under själva transkribe-
ringsförfarandet då jag måste omtolka hela den genomförda intervjun, det 
vill säga dess innehåll i form av det verbala, det visuella och det situerade, till 
det skrivna utifrån vald transkriberingsnivå.375 Vi går dock nu över till en 
mer ingående redogörelse för tolkningsarbetet. 

Utgångsläget för tolkningsförfarandet utgår från hermeneutiken i dess 
riktningar som beskrivs i föregående kapitel. Strävan är att ur intervju-
materialet mejsla ut en djupare förståelse av helhet kontra delar och där 
detta samspels konsistens utkristalliserar sig till en begriplig bild av svaren 
till studiens frågeställningar. Jag är medveten om att vi vanligtvis befinner 
oss i förståelse. Men när vi ställs inför det nya som vi inte förstår måste vi 
tolka. Ödman uttrycker att ”[v]i tolkar när vår förståelse inte räcker till, kort 
sagt när vi inte förstår. Vi tolkar för att vi vill förstå. […] Detta är tolkning-
ens existentiella livssfär, det spänningsförhållande som skapar tolkning.”376 
Att förstå något innebär här att se något på ett annat sätt än vad man gjorde 
tidigare, det vill säga ”perspektivförskjutning och perspektivutvidgning.”377 
Inför varje företeelse som vi föresätter oss att tolka har vi som tagits upp i 
föregående kapitel en av tidigare erfarenheter uppbyggd förförståelse. 

När övergår då förförståelse till förståelse och hur är förhållandet dessa 
begrepp emellan? Svaret är: Förförståelse är förståelse, men denna förståelse 
transformeras ögonblickligen till förförståelse i samma stund som den ställs 
inför något nytt. Om så förförståelsens horisont sammansmälter med det 
nya den ställts inför, då transformeras den återigen till förståelse, men denna 
gång till en ny förståelse, på ena eller andra sättet annorlunda än den förra. 
På så vis är förståelsen mer eller mindre temporär, allt från oföränderligt, på 
goda grunder eller ej, till mycket flyktig. 

Att inleda ett forskningsprojekt är att stå inför något man ännu inte för-
står, något man vill veta mer om och utforska. Att försöka ta sig an och 
förstå378 hela det transkriberade intervjumaterial som denna studie bygger på 
utan att systematiskt bearbeta det hade varit att drunkna i ”tusen sidor”379 
kvantitet. För att finna vägen ur dessa ”tusen sidor” och hitta dess innehåll 
och förstå dess mening, då måste materialet systematiseras och tolkas, något 

                                                             
374 Claesson, Hallström, Kardemark & Risenfors 2011, s. 31. 
375 Se Kvale & Brinkmann 2009, s. 193 för resonemanget. 
376 Ödman 2007, s. 58f. 
377 Ibid., s. 50. 
378 Full försåelse är förmodligen omöjlig att uppnå. Det är snarare en strävan dithän. 
379 Angående ”tusen-sidors-metaforen”, se Kvale & Brinkmann 2009, s. 207. 
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som har genomförts i ett flertal steg och i pendelrörelse mellan ett antal 
olika ingående tolkningsnivåer. 

Tolkandet inbegriper grovt följande schematiska steg, schematiska på så 
vis att det är omöjligt att följa dem i strikt ordning. De överlappar varandra, 
de pågår parallellt för olika delar av materialet och jag gör en ständig pend-
ling mellan de olika stegen i tolkningsprocessen: 1) Förberedelser inför stu-
dien, 2) Intervjusituationen, 3) Transkribering, 4) Uppföljningen och 5) Den 
huvudsakliga hermeneutiska tolkningen. I alla dessa steg har jag att reflek-
tera över hur min förförståelse kan inverka konstruktivt eller destruktivt på 
beskrivningen av ”sakerna själva” och de tolkningar som låter sig göras. 

Min egen förförståelse inför studien har byggts upp av ämnesområdets trad-
ition, mina subjektiva tolkningar samt min egen erfarenhet och en ständig pendling 
mellan de ingående delarna och dess helhet. De inledande teoretiska ka-
pitlen om samhällskunskapen som ämne, didaktik och forskning ska ses 
som den essens av ämnesområdets tradition som är närliggande studiens kärna. 
Min egen erfarenhet som lärar- och forskarutbildad är en essentiell del av min 
förförståelse inför och under studien, men det går att gå så långt som att 
säga att hela min samlade erfarenhet som människa i en pluralistisk livsvärld 
kan fogas in. Min förförståelse av både ämnesområdets tradition och min 
egen erfarenhet är dock beroende av mina subjektiva tolkningar av dessa kate-
gorier. På så vis kan sägas att tolkningsarbetet av själva studien påbörjats 
långt innan den börjat då jag vid studietillfället redan går in med en av mig 
tolkad förförståelse av studieobjektet. Påpekas kan göras att jag med subjek-
tiva tolkningar inte avser en postmodernistisk alltydighet utan åberopar det 
resonemang som förs i föregående kapitel om livsvärldens intersubjektivitet. 

För studiens del är det ytterligare en dimension av förförståelse som är 
av betydelse, nämligen den som byggs upp under dess bearbetnings- och 
tolkningsprocess. Ett första steg är inre intern förförståelse, med vilket jag avser 
den förförståelse jag bygger upp inom varje enskild respondents utsaga. 
Efter att den hermeneutiska cirkeln/spiralens princip om pendling mellan 
del och helhet byggs en allt mer sammanhängande förståelse av varje enskild 
respondent upp. Enkelt uttryckt; för att förstå de enskilda delarna och sätta 
in dem i texten i stort måste vi förstå textens helhet. Detta leder till att vi då 
vi läser texten del för del en första gång kan vi inte bilda oss en förståelse av 
dessa delar förrän vi har förstått helheten. Men vi kan inte förstå textens 
helhet förrän vi förstått de ingående delarna, vilka som framgick inte kan 
förstås förrän vi har helheten. Paradoxen i detta blir således att vi inte vare 
sig kan förstå varken delar eller helhet efter en första genomläsning. Vi 
måste således läsa om texten igen, men vi har nu en större förförståelse 
inför varje del av texten. När vi sedan kommit igenom texten en andra gång 
har vi en större förståelse av helheten. Denna procedur upprepas ett antal 
gånger med möjligheten att få en allt större förståelse av både textens delar 
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så väl som dess helhet. Denna procedur sker för varje enskild respondents 
transkriberade intervjumaterial. 

De separata respondenternas utsagor har sedan lästs återigen men med 
förförståelsen från de övriga respondenternas utsagor, detta kallar jag yttre 
intern förförståelse. Slutligen har både de enskilda respondenterna såsom de 
ingående respondenterna som kollektiv lästs med de ögon jag har utifrån 
min samlade förförståelse från bland annat min ämnes- och yrkeserfarenhet 
som samhällskunskapslärare och min samlade erfarenhet utifrån de inom 
studien ingående teoretiska ramverk såsom samhällskunskapen som ämne, 
didaktik och forskning, det vill säga det jag här kallar extern förförståelse. I alla 
led måste jag ständigt vara beredd att ompröva dessa olika nivåer av förför-
ståelse, vilket också skett under resans gång. Jag har vidgat min förståelseho-
risont, fått ny existentiell erfarenhet. 

Utifrån pendlandet mellan nivåerna kan den enskilde respondentens be-
rättelse sättas i relation till övriga respondenters berättelser som i sin tur kan 
sättas i relation till en större kontext. Jag kan således röra mig mellan det 
individspecifika, det gruppgemena och det kontextuella för att på så vis 
mejsla ut gemensamma teman i berättelserna, men också variationer inom 
varje tema samt det mer unika hos varje enskild respondent. 

De tre nivåerna av förförståelse inbegriper också det primära tolknings-
förfarandet (Steg 5 i tolkningsprocessen). Utifrån de pendlande rörelserna 
mellan de tre nivåerna med hjälp av den hermeneutiska spiralens logik har 
materialet öppnat sig allt mer för att synliggöra essentiella teman. Efter att 
centrala teman sedan mejslats ut har dels textsjoken delats upp i mindre 
delar efter olika teman, dels grupperats med andra textstycken inom samma 
tema. Denna del av processen är endast en del i tolkningsförfarandet och 
syns inte i den text som presenteras för läsaren. Anledningen till detta steg 
är att det är lättare för mig hitta teman och syntetisera dessa till mer essenti-
ella enheter. Creswell skriver att det vanligtvis brukar röra sig om fyra till 
fem teman i en kvalitativ studie.380 Jag har under processens gång arbetat 
med betydligt fler teman och slagit samman och delat upp vart eftersom. 
Teman och teori har växt fram under bearbetning och tolkning men har 
också satts i relation till existerande forskning. 

Varje intervjuutskrift har färgkodats efter teman och därefter sorterats 
inom utsagan. Efter detta har de tio berättelserna slagits samman sorterat 
efter tema. Mellan dessa tre former av intervjumaterialet har tolkningen 
gjorts genom en ständig pendling dem emellan. Slutligen har fyra huvudsak-
liga teman uttolkats. Förutom dessa har ett femte övergripande tema som 
skär genom samtliga övriga lagts till. Processen har inte varit linjär, teman 
har lagts till, strukits, slagits ihop i en kontinuerlig process. 

                                                             
380 Se Creswell 2009, s. 184. 
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Som framgått läggs en giltighetsaspekt i att låta respondenterna ta del av 
den transkriberade texten för att av dessa få ett godkännande att deras be-
rättelser görs rättvisa. Ytterligare en giltighetsaspekt är att intervjuareffekten 
minskar då det är mindre asymmetrisk maktrelation i intervjusituationen då 
det är erfarna akademiker, alla med längre erfarenhet inom yrket än jag själv 
som ingår i studien. Två av respondenterna är i min ålder, övriga åtta äldre. 

En trovärdighetsaspekt är att berättelserna i stort är olika, vilket antyder 
att det inte är hög grad av tillrättaläggande i dem efter det som eventuellt är 
det som de tror att jag som intervjuare vill höra. Exempelvis skulle styrdo-
kument kunna lyftas fram eftersom det är det som lärarna förväntas följa i 
sitt uppdrag. I intervjumaterialet förekommer förvisso styrdokument, men 
inte i någon iögonfallande hög grad på kollektiv nivå. Ytterligare ett exempel 
är kommunaliseringen. Inför tidpunkten för studien hade media under en 
längre tid lyft fram de sjunkande nationella resultaten i internationella mät-
ningar. Inte sällan lyftes kommunaliseringen fram som en viktig orsak till 
detta. Här kan man tänka sig att en så omfattande diskussion i media skulle 
leda till ”narrativt smitta” i respondenternas berättelser, men kommunali-
seringen förekommer i stort inte alls i intervjuerna. Ytterligare exempel är 
att då respondenterna vet att jag arbetar inom lärarutbildningen, hade jag en 
fördom om att respondenterna skulle färgas av detta och ta med lärarutbild-
ningen tydligare i sina berättelser, men detta perspektiv saknas i stort sett 
helt. Jag tar dessa exempel, fler kunde nämnas, som indikation att respon-
denterna i hög grad talar utifrån vad de själva upplever. Vi går nu över till att 
generaliseringsmöjligheter vid kvalitativa studier. 

Enligt Yin finns det fog för uppdelning av generaliseringsanspråk utifrån 
typ av forskningstradition. ”Kvalitativa studier försöker generalisera till 
andra situationer (på grund av analytiska påståenden), medan icke-kvalitativa 
tenderar att generalisera till populationer (på grundval av statistiska påståen-
den).”381 Att kvalitativa studier främst kan göra anspråk på att generalisera 
till andra situationer gör att det är bättre att tala om ”överförbarhet” än ge-
neraliserbarhet.382 Angående studier där hermeneutisk tolkning utifrån en-
skilda personer ligger till grund menar Ulla Sjöström att det finns två sätt att 
göra generaliseringsanspråk. Det ena är att det går att finna mönster som 
kan gälla större grupper om tolkningarna av flera personers utsagor sam-
manställs. Det andra är generalisering på ”metanivå”, med vilket avses att 
”det specifika innehållet i den framtagna kunskapen kan inte generaliseras 
men däremot insikten i hur det kan te sig för en människa att leva under sina 
villkor.”383 Kvale och Brinkmann tar upp ytterligare generaliseringsmöjlig-
heter för kvalitativa intervjustudier, analytisk generaliserbarhet, med vilket 
                                                             
381 Yin 2013, s. 276. 
382 Denscombe 2009, s. 382. 
383 Sjöström 1994, s. 86f, citat från s. 87. 
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menas att ”man gör en välöverlagd bedömning om i mån resultaten från en 
studie kan ge vägledning för vad som kan hända i en annan situation.” Två 
varianter presenteras, den ena utifrån forskarens perspektiv, den andra uti-
från läsarens. I den förra redogörs för de belägg som föreligger för att aktu-
ell studie skulle kunna överföras på andra situationer, exempelvis utifrån 
teori, i det andra är det läsaren som avgör huruvida denne känner igen sig i 
sin egen situation. Båda dessa varianter inbegriper utförliga redogörelser ur 
intervjumaterialet.384 Just denna utförlighet, eller som Larsson begreppsläg-
ger det, inbördesrikedom, är av vikt för det hermeneutiska tolkningsarbetet 
eftersom det studerade fenomenet i högsta möjliga grad måste de ges rätt-
visa, det vill säga beskrivas som de framträder bortom teori och fördomar, 
så som vi erfar dem. Innebördsrikedom ger på så vis möjlighet till fler nyan-
ser i beskrivningen, som i sin tur ligger till grund för mer precisa tolkning-
ar.385 Utifrån detta presenteras empirin utförligt och rikligt. De här nämnda 
sätten att göra generaliseringsanspråk på kan kopplas till studien. Det vill 
säga att dess resultat i delar är överförbara till liknande fall, till större grup-
per människor i samma kategori som respondenterna, till själva insikten av 
respondenternas upplevda livsvärld, till teorier kring undersökningsområdet 
och till enskilda läsares igenkännande. 

Vad som här studeras är respondenternas upplevelser utifrån studieob-
jektet. Men dessa upplevelser härrör från respondenterna själva. Hur dessa 
upplever den studerade skärvan av livsvärlden är utifrån ovanstående teori-
kapitel beroende av den sociala och intersubjektiva vardagsvärlden, men det 
respondenterna väver in i sina berättelser är också sin existens som lärare 
och i förlängningen existens som människa,386 vilket för in en etisk dimens-
ion. Som påpekades där: som uttolkare måste vi ta ansvar för våra tolkning-
ar,387 och att det som studeras så långt det går görs rättvisa, eller som 
Bengtsson uttrycker det, att vi inte ”våldför” oss på dem.388 Ett sätt att han-
tera detta är att respondenterna fått ta del av det transkriberade materialet. 
Inte minst ser jag en etisk dimension i att respondenterna ges möjlighet att 
be mig plocka bort det de tycker låter obetänksamt eller liknande. I ett enda 
fall har detta skett angående en kort detalj. Ett par respondenter har begärt 
att jag justerar talspråk till skriftspråk, vilket generellt görs, men för dessa 
båda respondenter har extra uppmärksamhet vidtagits. 

Vad som kan sägas falla under det etiska resonemanget är att det i stu-
dien inte föreligger någon uttalad asymmetrisk maktrelation mellan mig som 
forskare och respondenterna. Huruvida detta uppfattas av respondenterna 

                                                             
384 Kvale & Brinkmann 2009, s. 282f, citat från s. 282. 
385 Larsson S. 1994, s. 172f. 
386 Se exempelvis Selander & Ödman 2004, s. 12. 
387 Kristensson Uggla 2004, s. 36f. 
388 Bengtsson 2001, s. 26. 
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kan jag inte uttala mig säkert om, men som påpekats har samtliga respon-
denter längre erfarenhet av yrket och de är alla i min ålder eller äldre, liksom 
att de fått välja intervjuplats. Förutom detta har de allmänna etiska riktlin-
jerna vid studier där människor ingår följts. Jag har inför varje huvudintervju 
informerat respondenten skriftligt om syftet med studien samt dess huvud-
drag samt att deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas av re-
spondenten. Likaså har respondenten delgivits att de kommer att hanteras 
konfidentiellt i materialet samt att de får ta del och i fall de vill även kom-
mentera transkriberingarna innan de används. Ett par av respondenterna har 
så speciell arbetsplats och historia att de av någon initierad läsare eventuellt 
skulle kunna identifieras. Båda dessa respondenter har delgivit att det för 
deras del inte spelar någon roll om någon enstaka person skulle känna till att 
de deltagit i studien. Slutligen har också respondenterna delgivits om vilka 
sammanhang som materialet i intervjuerna kan komma att användas.389 In-
formationen har upprepats muntligt vid intervjutillfället. Utifrån detta förfa-
ringssätt har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk 
och samhällsvetenskaplig forskning om informationskravet, samtyckeskra-
vet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet tillgodosetts.390 

I detta kapitel har studiens tillvägagångssätt presenterats. Dags att närma 
sig empirin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
389 Se Bilaga 2. 
390 Vetenskapsrådet odat. 
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7	  	   Mot	  empirin!
 
I detta kapitel görs en introduktion till undersökningens empiriska redogö-
relse i form av en kort presentation av de tio respondenterna samt de teman 
och variationer som utkristalliserat sig ur respondenternas utsagor i tolk-
ningsprocessen. 
 
Tio	  lärare…	  
Arne är utbildad lärare i 4–9 SO och har sedan 1997 arbetat som högstadielä-
rare. Han är vid intervjutillfället 44 år. Arne har vid sidan av sin lärargärning 
studerat pedagogik på avancerad nivå och har nyligen gått över till andra upp-
gifter inom utbildningssystemet. Arnes föräldrar är akademiker och han säger 
sig fått med sig ett samhällsengagemang hemifrån. Hans föräldrar har varit 
politiskt aktiva och det diskuterades aktivt hemma kring politik och världs-
händelser. Arnes mamma är SO-lärare, vilket säkert haft betydelse tror han. 
Hemifrån hade således Arne med sig en del som påverkade yrkesvalet till SO-
lärare. Intresset var brett och det gjorde att gymnasielärare med endast ett par 
ämnen inom ämnesgruppen valdes bort i förmån till den mer bredare lärarut-
bildningen för 4–9 SO, där alla fyra ämnen inom gruppen fanns med. Däre-
mot då det gäller samhällskunskap säger sig Arne blivit påverkad av, vad han 
säger, sin mycket duktiga gymnasielärare i ämnet. Hans minns undervisningen 
inom SO-ämnena på högstadiet som näst intill intetsägande, men att han på 
gymnasiet, tack vare nämnda lärare, kom att tänka: ”’Aha, det är det här som 
är samhällskunskap.’ Alltså något som är utvecklande för mig som individ.” 

Bengt, som vid intervjutillfället är 59 år, är utbildad gymnasielärare i histo-
ria, samhällskunskap och religion, eller livsåskådning som det benämns på 
hans nuvarande och huvudsakliga arbetsplats och han har också läst ekono-
misk historia. Bengt jobbade från 1986 och ett par år framåt på ungdoms-
gymnasiet för att därefter från 1988 och fram till intervjutillfället vara verksam 
på en av arbetarrörelsen ägd folkhögskola. Hans arbetsplats sorterar egentlig-
en inte under nationella kursplaner, men då många av hans elever ska kunna 
validera kurserna gentemot dessa måste han ändå förhålla sig till dem. Bengt 
är även lokalpolitisk verksam för ett politiskt parti sedan många år tillbaka. 

Calle har arbetat som gymnasielärare sedan 1978, nästan uteslutande på 
yrkesförberedande utbildningar. Innan sina lärarstudier arbetade han femton 
år i andra yrken, exempelvis inom industrin, byggbranschen samt transport-
branschen. Han säger själv att han tillhörde den så kallade ”begåvningsreser-
ven”, det vill säga att han inte gjorde speciellt bra ifrån under sin skoltid i 
ungdomen, men att han visade sig ha fallenhet för studier i vuxen ålder. Han 
är noga med att framhålla att hans uppväxt och skolgång minst sagt var bro-
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kig med byte av skola och bostadsort ett flertal gånger. Frustration och ilska 
hörde till skolvardagen, likaså fluktuerade betygen från periodvis riktigt bra till 
periodvis riktigt illa. Dock var alltid omdömena i ”ordning och uppförande” i 
botten av skalan. Att läsa vidare var inte att tänka på. Efter många års yrkes-
arbetande öppnande Vuxengymnasiet, som det hette då, upp Calles ögon för 
studier, vilka senare ledde vidare till ämneslärarutbildning i samhällskunskap 
och företagsekonomi vid ett av landets universitet. Han tog examen 1981, 
men hade då redan vikarierat i tre år som lärare. Calle har sedan arbetat som 
gymnasielärare inom samma kommun, men på ett par olika skolor. Till abso-
lut största delen är det samhällskunskap han har undervisat i. Han har senare 
läst in behörighet att undervisa i religionskunskap, vilket gjordes möjligt inom 
ramen för kompetensutveckling. 

David är född 1950 och har vid intervjutillfället endast ett år kvar innan 
pensionsåldern, men säger sig vilja jobba kvar till 67 för att han efter 40 år i 
yrket fortfarande tycker det är roligt. Han gick sin gymnasie- och lärarutbild-
ning runt 1968 och han antyder att de politiska vindar som då blåste hade viss 
påverkan på honom. Utbildningen gick han vid ett av landets största universi-
tet och han är idag verksam i en mellanstor kommun. Efter gymnasiet gjorde 
David sin militärtjänst och under denna tid intresserade han sig för samhälle 
och politik och försökte så ofta han kunde läsa dagstidningar. Efter avklarad 
militärtjänst läste han samhällskunskap och psykologi, men inte nödvändigtvis 
med siktet inställt på läraryrket utan andra yrkeskarriärer, som exempelvis på 
Länsstyrelsen. Efter en del funderande insåg David att 40 år på Länsstyrelsen 
kanske inte passade honom och det fick bli inriktning mot läraryrket, som 
David påpekar var ett statusyrke vid denna tid. David sökte till lärarutbild-
ningen vid en av de större högskolorna, ämnena hade han då till viss del re-
dan läst på universitetet. Efter avslutad lärarexamen 1975 vikarierade han på 
några av den kommuns skolor som han fortfarande är anställd inom, både 
högstadiet såsom gymnasiet. Från och med 1976 har han arbetat på den skola 
som han fortfarande arbetar på. Först och främst i samhällskunskap och soci-
alkunskap som då fanns som ämne, för att tämligen omgående få B-avdrag 
som det hette för att läsa in mer psykologi så behörighet kunde erhållas. Da-
vid har haft både yrkes- och studieförberedande gymnasieutbildningar såsom 
Barn och Fritid, Handels och nu senast på Ekonomiprogrammet.  

Erika började läsa till ämneslärare 1992 vid ett av landets universitet. 
Ämneskombinationen var samhällskunskap och historia. Erika var färdig 
med sina lärarstudier till julen 1996 och hon började sedan arbeta som lärare 
till höstterminen 1997. När det gäller samhällskunskapsämnet så läste hon 
fyra terminer, en vardera av de fyra deldisciplinerna statskunskap, national-
ekonomi, sociologi och kulturgeografi. Efterhand, från 1997 har hon stegvis 
också läst in gymnasiebehörighet i religionskunskap vid sidan av sin lärar-
tjänst. Erika har främst arbetat inom gymnasieskolan med någon kortare 
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period på 7–9. Några år efter utbildningen arbetade hon på en mindre ort i 
södra Sverige. Från och med 2003 har hon varit på sin nuvarande gymnasie-
skola, belägen i en mellanstor kommun i södra Sverige, och där arbetat ute-
slutande på högskoleförberedande program, främst samhällsprogrammet, 
men också inom de naturvetenskapliga, humanistiska och estetiska pro-
grammen. Hon arbetar varje termin med samhällskunskap och för övrigt 
växlar det lite mellan historia och religion. 

Fredrik är 58 år vid intervjutillfället och berättar att han som 22-åring 
”halkade” in på läraryrket som vikarie 1978 på en högstadieskola på en 
mindre ort i södra Sverige med SO och svenska som ämnen, efter att han 
upptäckt att högskolestudierna i ekonomi som han påbörjat på en handels-
högskola inte kändes helt rätt. De två år som han arbetade på detta vikariat 
var avgörande för hans yrkesval. Han upptäckte snart att han hamnat helt 
rätt i livet. Han hade redan under sin egen skolgång tyckt att just SO-
ämnena varit roliga, något som förstärktes nu när han själv börjat undervisa. 
Men viktigast var att han upptäckte att han brann för att arbeta med elever-
na i den aktuella åldern. Han hade viss vana att arbeta med ungdomar sedan 
tidigare som scoutledare samt att han under studietiden hade arbetat på en 
liten skola med autistiska barn. Nu 36 år senare tycker han att det fortfa-
rande är otroligt stimulerande att arbeta som högstadielärare. Redan ett år 
efter att han börjat vikariera som lärare bestämde sig Fredrik att söka till 
lärarutbildningen vid ett av landets universitet. Han kom in, men sköt upp 
sina studier ett år då han fått löfte från sin skola att han fick ha kvar sin 
tjänst om han jobbade ett år till som vikarie innan han påbörjade sina lärar-
studier. Så mellan åren 1980 och 1984 gick Fredrik ämneslärarutbildningen 
med ämnena historia, religion och samhällskunskap. På senare år har han 
också fått behörighet i geografi, inte genom formell utbildning, utan genom 
mångårig undervisningsvana i ämnet. Fredrik har under sin yrkeskarriär som 
lärare arbetat på fyra olika skolor i fyra kommuner, alla i södra Sverige. Tre 
av dessa är mindre kommuner, emedan hans nuvarande arbetsplats sedan 
1997 återfinns i en medelstor stad. Han har hunnit arbeta under fyra olika 
läroplaner om han räknar med de första årens vikariat, från Lgr 69, över Lgr 
80 och Lpo 94 till Lgr 11. Även om det innan den senaste läroplanen fanns 
möjlighet att sätta blockbetyg i SO så har Fredrik aldrig gjort det. 

Gunilla tog examen som gymnasielärare i samhällskunskap och matema-
tik 1985. Hon läste sin lärarutbildning på en högskola i södra Sverige, men 
läste ämnena på två av landets större universitet. Kombinationen matematik 
och samhällskunskap var ovanlig vid denna tid, hon minns sig som enda 
studenten på lärosätet med den kombinationen just då. Under studietiden 
arbetade hon extra på en grundskola men efter avlagd examen har hon end-
ast arbetat som gymnasielärare inom den medelstora kommun i södra delen 
av landet hon nu är verksam i. Hon har jobbat lite på en annan gymnasie-
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skola inom kommunen samt lite på Komvux, men på den skola hon är på 
nu har hon varit i 25 års tid. Det är främst de samhällsvetenskapliga och 
naturvetenskapliga programmen hon arbetet med, oftast med ett program i 
taget eftersom hennes skola försökt hålla strikt på tanken att arbetslaget är 
organiserat efter program. Hon ser det som en styrka att inom programmen 
ha eleverna både i matematik och samhällskunskap. De båda ämnena stärker 
upp varandra anser hon. 

Hanna avslutade sina lärarstudier 1981 och fick jobb direkt på den gym-
nasieskola i en medelstor kommun i södra Sverige som hon sedan dess arbe-
tat på. Hanna gick sin egentliga lärarutbildning på en större högskola, men 
läste ämnena på universitet på annan ort. Hon hade tänkt sig att läsa psyko-
logi, kanske på forskarnivå, men ändrade sig efter ett tag och började läsa 
statskunskap och kände då att hon ”hittade hem.” Väl ute i lärargärningen 
var ämneskombinationen från början samhällskunskap, socialkunskap och 
psykologi, men hon undervisar också i internationella relationer. Socialkun-
skapen togs bort som ämne, även om vissa skolor hade kvar det som valbar 
kurs. Hanna har undervisat på en lång rad linjer och program, både studie- 
såsom yrkesförberedande, exempelvis VVS och fordon, men sedan skolan 
omorganiserades något år innan Gy 11 finns endast ett yrkesprogram kvar, 
Hantverksprogrammet. Hon har de senaste åren företrädelsevis arbetat på 
samhällsprogrammet, men försökt ha yrkeselevernas samhällskunskapsun-
dervisning när detta varit möjligt. Hanna har också på senare år haft en del 
andra uppgifter i tjänsten som ledarskap för ämneslärarlaget i samhällskun-
skap. Politiskt identifierar sig Hanna som arbetarklass och hon återvänder 
flera gånger under intervjun till att hon ser det som ett uppdrag att vinnlägga 
sig om att göra en insats för elever som kommer från icke studievana hem, 
vilka återfinns menar hon, främst på de praktiska yrkesprogrammen. Hon 
ser sin roll i vad hon benämner en ”klassfråga”. Även om hon främst har 
undervisat på teoretiska program, inte minst de senaste åren då hennes skola 
inte har kvar många yrkesförberedande program, är det helst på dessa hon 
vill undervisa. 

Ingvar bor i en medelstor stad i södra Sverige och arbetar sedan fyra år 
tillbaka inom en spetsutbildning i historia på ett av ortens gymnasier. Han 
läste de ingående ämnena i sin lärarutbildning under senare delen av 1990-
talet, först ett år på ett mindre universitet för att sedan avsluta på ett av lan-
dets största. Själva gymnasielärarprogrammet läste han på en större högs-
kola. Ingvar började arbeta som lärare år 2000. Han har endast arbetat på 
gymnasiet och har förutom samhällskunskap även historia och religion. 
Nästan hela hans tjänst är inom programmet med spetsutbildning i historia, 
där han undervisar i samhällskunskap i kurserna 1b, 2 och 3. Innan Ingvar 
började på sin nuvarande arbetsplats var han på en annan av kommunens 
gymnasieskolor där han främst undervisade i samhällskunskap på mer 
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grundläggande nivå i frisör- och estetprogrammen, även om det ibland blev 
fördjupningar som Internationella relationer. Under intervjuns gång åter-
kommer Ingvar ett flertal gånger till att bytet av arbetsplats för fyra år sedan 
har varit helt avgörande för vad det är som påverkar transformeringen av 
samhällskunskapsämnet till undervisning. Han menar att både vad han tar 
upp och hur han undervisar är annorlunda än på den tidigare arbetsplatsen. 
Dels är det mer fördjupande kurser i samhällskunskap på den nya arbets-
platsen, dels är det elever med specialintresse om samhället i stort. 

Julia har arbetat som lärare sedan 1971. Hon är vid intervjutillfället inne 
på sitt sista år som lärare. Hon hade först tänkt sig bli idrottslärare, men 
omständigheter gjorde att hon istället läste statsvetenskap, historia och nat-
ionalekonomi på vad som då var en universitetsfilial i mellersta Sverige. Hon 
har sedan dess arbetat som högstadielärare inom en och samma kommun, 
en medelstor kommun i södra delen av landet. Hon har undervisat i samtliga 
fyra samhällsorienterande ämnen, men också vikarierat som lärare i idrott 
och engelska. Julia hann arbeta i tio år innan hon läste in pedagogik och 
lärarbehörighet 1981, en specialsatsning just då som riktade sig till obehöriga 
lärare som arbetat minst sju terminer och som lästes parallellt med att man 
också arbetade kvar i sin hemkommun. Sedan 1983 har Julia arbetat på en 
mindre skola på landsorten i kommunen, mer eller mindre som renodlad 
SO-lärare. Med tiden har det blivit kompetensutveckling genom att geografi, 
livsåskådning och Svenska 2 har lästs in och hon har även undervisat lite i 
historia på ortens högskola.391 Julia säger sig själv ha ett stort personligt 
intresse av internationella frågor, ett intresse som hon som hon säger ”för-
sökt få in väldigt, väldigt mycket på olika sätt.” 
 
…	  ramar	  in	  sitt	  ämne	  
Då respondenterna ombeds reflektera över vad de upplever vara de viktig-
aste påverkansfaktorerna för transformeringen av samhällskunskapsämnet 
till så som de uppfattar sin undervisning rör studien sig som framgått inom 
det hermeneutiskt fenomenologiska området då det gäller vetenskapsteore-
tiska utgångspunkter i perspektiv och metod. Men det tolkningsarbete som 
utförs utifrån dessa val av utgångspunkter måste sättas in i ett sammanhang. 
Med utgångspunkt i respondenternas utsagor finner jag ramfaktorperspektiv 
som det mest relevanta filtret för att strukturera och bringa ordning i 
materialet. Men turordningen i arbetet har varit att det empiriska materialet 
varit grunden och efterhand som tolkningen av detta framskridit har en allt 
tydligare ställning kunnat byggas utifrån ramfaktorperspektivet. Materialet 
har således initialt närmats utifrån den fenomenologiska devisen om att 
följsamhet mot empirin ska ges företräde framför det Bengtsson benämner 

                                                             
391 Det är inte samma lärosäte som jag själv arbetar på. 



Kapitel	  7	  

 96 

”burdus subsumering eller klassifikation under fasta kategorier.”392 Utsagor-
nas komplexitet fodrar att jag vänder mig till vad Englund benämner den 
tredje fasen i utvecklingen inom ramfaktorteorin, där också tyngd läggs på 
att den enskilde läraren gör sina val, samt den breddning av ramfaktorer 
som forskare likt ovan presenterade Gustafsson, Imsen, Arfwedson och 
Arfwedson, Svingby, Berg, Bernmark-Ottosson, Jank och Meyer samt 
Lindmark gör.393 

Till att börja med sällar jag mig till Gustafssons uppfattning om att fors-
kare inte kan sätta upp vilka ramfaktorer som är av intresse, utan det som 
måste studeras är hur dessa uppfattas av de direkt inblandade i undervis-
ningen,394 i föreliggande fall samhällskunskapslärarna i studien. Det ligger i 
livsvärldsansatsen att så förutsättningslöst som möjligt få respondenterna att 
själva lyfta fram vilka faktorer som uppfattas som viktigast för dem, vilket 
innebär att jag inte utgår från färdiga teorier om vilka dessa ramfaktorer 
skulle kunna utgöra. 

När väl samtliga intervjuer gjorts och det hermeneutiska tolkningsarbetet 
påbörjats har jag försökt sätta in materialet i en ramfaktorteoretisk kontext 
utifrån följande: ”Genom bruket av teori tvingas den tolkande att stanna 
upp, jämföra och byta perspektiv.”395 Då respondenterna får reflektera fritt 
framstår i utsagorna inte riktigt samma indelningar som teorierna typologi-
serar. Det studerade området är komplext och mycket av det som fram-
kommer i utsagorna passar inte in i teoriernas fasta typologier med påver-
kansfaktorer. Stundom glider de snarare över flera kategorier, de bildar 
komplex över kategoriindelningarna, de löper samman, de är svårplacerade 
eller så saknas kategorin helt och hållet för det som respondenterna framför. 
Jag har därför snarare inspirerats av ramfaktoriska typologier än direkt kun-
nat applicera dem på det empiriska materialet, det vill säga, snarare ett ram-
faktorperspektiv än ett ramfaktorteoretiskt dito. Jag har i min tolkning av 
respondenternas utsagor pendlat mellan empiri och de ramfaktoriska typo-
logierna för att sedan konstruera en tematisering av materialet som är 
skräddarsytt för just detta. Jag vill med det inte lyfta någon kritik mot de av 
andra forskare konstruerade tematiska uppdelningar av olika ramfaktorer, 
men jag kan konstatera att de är teoretiskt allmänt hållna och måste anpas-
sas utifrån just den undersökning som är i fråga. Vad som upplevs som vik-

                                                             
392 Se Bengtsson 1999, s. 33: Bengtsson 2001, s. 26, citat från Bengtsson 2001, s. 26. 
393 Englund 1990; Gustafsson 1999; Imsen 1999; Arfwedson & Arfwedson 1991; 
Svingby 1978; Berg 1999; Bernmark-Ottosson 2005; Jank & Meyer 1997b; Lindmark 
2013. 
394 Se Gustafsson 1999, s. 54f. 
395 Claesson m.fl. 2011, s. 19. Detta inspirerat av Ricœur och hans kritiska hermeneutik. 
Se också Kristensson Uggla 2004, s. 31ff. 
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tiga påverkansfaktorer för en samhällskunskapslärare kanske inte alls finns 
med i de etablerade typologierna. 

En teoretisk utgångspunkt som jag reflekterat det empiriska materialet i 
förhållande till är Imsens typologi med fem huvudkategorier av ramfak-
torer.396 Imsen har på många sätt varit viktig då hennes typologi varit en 
inspiratorisk grund, även om det i slutänden blev en tämligen olik indelning 
jag själv gör på studiens material. Många av de viktigaste påverkansfaktorer-
na som framkommer i det empiriska materialet saknar helt kategorier i Im-
sens typologi, exempelvis såsom personlig bakgrund och personliga intres-
sen hos den enskilde läraren, didaktiska undervisningsmodeller och didak-
tisk forskning, samhällsutvecklingen och aktuella händelser, det senare inte 
minst viktigt för just samhällskunskapsläraren i allmänhet. 

En ramfaktorteoretisk inspirationskälla till föreliggande arbete är Jank 
och Meyers grafiska modell över faktorer som påverkar lärarens handlande i 
undervisningsprocessen. I denna modell framställs ett större antal påver-
kansfaktorer,397 av vilka inga återfinns till namnet i de teman föreliggande 
studie arbetat med. Jank och Meyers många kategorier, men under andra 
benämningar, återfinns istället här som delmängder i större och vidare te-
man. Jank och Meyers modell presenterar de ingående kategorierna hierar-
kiskt jämställda, då modellen är av generellt slag, men som synes i förelig-
gande studie är de olika påverkansfaktorerna i de konkret studerade fallen 
asymmetriska till sin karaktär. Det en respondent lyfter fram som den vik-
tigaste påverkansfaktorn kanske inte alls berörs av en annan och vice versa. 

Ytterligare ett par teoretiska inspirationskällor för tematiseringen av det 
empiriska materialet har förelegat, av vilka den första är Bergs syn på ram-
faktorerna som tillhörande en ”yttre” och en ”inre” gräns, det vill säga vad 
stat och styrdokument samt den lokala skolkulturen har för påverkan. Inom 
den inre ligger att lärare ”socialiseras” in i kollegiet och vad detta kan ge för 
förutsättningar för den enskilde läraren och dennes undervisning. Viktigt 
här är det ”friutrymme” som läraren upplever mellan dessa yttre och inre 
gränser.398 Den andra är Arfwedson och Arfwedsons tankar om att sam-
hället i stort utanför skolans värld kanske har större påverkan på undervis-
ningen än vad som händer mer precist inom skolpolitiken.399 Jag ser paral-
leller mellan dessa inspirationskällor och hur jag i föreliggande studie ur det 
empiriska materialet mejslat ut teman utifrån dimensionen avstånd mellan 
den enskilde läraren och till de påverkansfaktorer för undervisningen som 
framkommer i deras berättelser, från den närliggande personliga dimension-

                                                             
396 Se Imsen 1999, s. 308f. 
397 Se Jank & Meyer 1997b, s. 37f. 
398 Berg 1999, s. 13ff. Se också Bernmark-Ottosson 2005, s. 23; Lindensjö & Lundgren 
2000, s. 27. 
399 Se Arfwedson & Arfwedson 1991, s. 71. 
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en till den mer fjärran samhälleliga. Slutligen har också den föränderliga 
dimensionen av ramfaktorerna över tid som föreliggande studie lägger vikt 
vid inspirerats av bland annat Schüllerqvist och Osbecks tankar kring just de 
samhällsorienterande ämnenas tidssituerade karaktär.400 

Materialet presenteras i de teman som under tolkningsförfarandet har 
mejslats ut. Vi finner också variationer inom varje tema. En del teman är 
ganska vida i sin karaktär, andra är smalare. En del teman ligger nära 
varandra, andra längre ifrån. Gemensamt är att det sällan går att totalt 
renodla dessa olika teman, de är i olika grad överlappande, men val har 
gjorts i tolkningsprocessen var någonstans varje medtaget uttalande hör 
hemma tydligast i helheten. En del av dessa teman förekommer hos flertalet 
respondenter, andra endast hos någon eller några få. Vissa teman lyfts fram 
som ytterst centrala, andra är mer perifera. 

Givetvis påverkar samtliga teman samtliga lärare mer eller mindre i trans-
formeringen av samhällskunskapsämnet till undervisning, men de upplevs 
generellt som väldigt olika av de i studien ingående respondenterna utifrån 
vilken vikt de lägger vid dem. Bara för att en respondent inte nämner ett 
visst tema betyder det inte att temat i sig inte alls påverkar, men när nu re-
spondenterna fritt får tala utifrån vad de själva upplever är av största vikt 
för dem, då fokuserar de på det de personligen upplever som det viktigaste. 

Eftersom de teman som utkristalliserats i arbetet med empirin i sin ka-
raktär, dels är mycket vida, dels ibland överlappande, kommer de fortsätt-
ningsvis benämnas dimensioner, ett begrepp som bättre passar in på den in-
delning som tolkningen av lärarnas berättelser lett fram till.401 Dimensioner-
na är konstruerade utifrån principen ”det personligt nära till det distanserat 
samhälleliga”. De fyra huvuddimensioner med ingående variationer som 
tolkats ut ur det empiriska materialet är följande: 
 
Den personliga dimensionen 

• Personlig bakgrund 
• Personliga intressen och ideologi 
• Professionell utveckling 

 
Dimensionen innefattar de mer närliggande personliga påverkansfaktorerna 
och rör sådant som ofta påverkat respondenten under en längre tid och har 
en inompersonlig karaktär. Det handlar i mångt och mycket om personens 
egen förståelse och utveckling inom den egna personen. Den professionella 
utvecklingen har stark anknytning till den didaktiska dimensionen och på-
verkas av denna, men då ett långvarigt yrkesliv också är sammanvävt med 

                                                             
400 Se exempelvis Schüllerqvist & Osbeck 2009, s. 206. 
401 Se exempelvis Bergström & Ekström 2015a, s. 123f för diskussion. 
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den personliga identiteten förlägger jag variationen i fråga i föreliggande 
studie, där principen om närhet och distans beaktas, inom den personliga 
dimensionen. 
 
Den didaktiska dimensionen 

• Lärarutbildning 
• Ämneskombination 
• Kollegor och kontaktnät 
• Didaktiska modeller och forskning 
• Fortbildning 

 
Den didaktiska dimensionen ligger ett steg längre ifrån den enskilda respon-
denten än den personliga. Förståelsen av den personliga dimensionen måste 
förhålla sig till, stå i dialog med den didaktiska, den tolkas och utifrån detta 
förändras förståelsen av den personliga dimensionen, den blir annorlunda. 
 
Den styrande dimensionen 

• Styrdokument 
• Ekonomiska och organisatoriska ramar 

 
Den styrande dimensionen är ytterligare ett steg bort från den personliga 
dimensionen. Personen kan i sig inte påverka den i någon större grad, men 
måste förhålla sig till den, tolka den och skapa mening om vad den innebär. 
Den styrande dimensionen får konsekvenser för hur personen förstår och 
tolkar de båda föregående dimensionerna. 
 
Den samhälleliga dimensionen 

• Teknikutveckling och läromedelsutveckling 
• Samhällsförändringar och aktuella händelser 

 
Den samhälleliga dimensionen är ett steg ytterligare bort från det personliga. 
Här finner vi sådant som rör de stora förändringsprocesserna i samhället 
och som den enskilde läraren inte kan påverka utan har att förhålla sig till. 
Givetvis finns här ett val för den enskilde i vilken grad dimensionen ska ha 
sin påverkan på undervisningen, men för övrigt ligger dimensionen bortom 
den personliga inflytandesfären. Vi har så ett rent inflytande utifrån. 

De fyra dimensionerna är ett sätt att som forskare skapa struktur i berät-
telserna. För varje lärare står dimensionerna i ständig dialog med varandra 
och de resulterar i en lärare ”här och nu”. ”Här och nu” är för varje individ 
resultatet av möten med det som varit främmande och obekant. Dessa mö-
ten har lett till tolkningar, ur vilka mening skapats och förståelsen föränd-
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rats. Det vill säga det läraren mött och tolkat utgör den erfarenhet som gör 
läraren till den den är idag, personligen så väl som professionellt. 

Förutom dessa fyra huvuddimensioner har en aspekt på dessa tolkats ut, 
Den elevnära aspekten. Jag väljer att inte benämna den en femte dimens-
ion då det är en aspekt som skär igenom samtliga dimensioner och kan läg-
gas som en tillämpning av dem. De fyra dimensionerna har alla en tydlig 
elevaspekt oavsett vilken av dem som lyfts fram. Varje gång respondenterna 
kommer in på den elevnära aspekten finns alltid en nära koppling till en eller 
flera av de fyra dimensionerna. Aspekten presenteras inte separat utan vävs 
in i de fyra dimensionerna där det finns fog för det. 

I en vidare mening skulle allt empiriskt materialet kunna placeras i den 
didaktiska dimensionen, då hela studien faller under didaktik, men för att få 
struktur i materialet har ändå en uppdelning i ett antal dimensioner med 
underliggande variationer måst göras. Likaså skulle alla dimensioner kunna 
ses som ”styrande”, men i föreliggande studie förbehålls den styrande di-
mensionen för påverkansfaktorer som är påbjudna ur ett ovanifrånperspek-
tiv, såsom lagar, förordningar, regelverk och organisering som upprättats av 
riksdag, regering, myndigheter samt skolornas huvudmän och deras organi-
sation. I de följande kapitlen presenteras de fyra dimensionerna var för sig. 
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8	  	   Den	  personliga	  dimensionen	  
 
Den första dimensionen som presenteras inbegriper faktorer som kan 
fångas in i den mer personliga bakgrunden, personliga intresseområden och 
ideologiska preferenser samt professionell utveckling som respondenterna 
lyfter fram att de upplever som viktiga påverkansfaktorer för hur just deras 
samhällskunskapsundervisning gestaltar sig. Materialet presenteras utifrån 
tre variationer; Personlig bakgrund, Personliga intressen och ideologi och Professionell 
utveckling. I den första kategorin återfinns främst Calle och Hanna, emedan 
Arne, Bengt, Ingvar och Julia tydligt är representerade i den andra. Angå-
ende den tredje variationen, Professionell utveckling, är det ingen respondent 
som tydligt fokuserar på denna, men flera av dem är ändå inne kort på att 
den ackumulerade erfarenheten som lärare spelar in. Den personliga bak-
grunden är många gånger starkt förknippad med de ideologiska ståndpunk-
ter som kommer fram i några berättelser och på så vis överlappar dessa 
båda variationer varandra. Exempelvis syns i Hannas berättelse hur den 
personliga bakgrunden också speglar sig i ett ideologiskt perspektivtagande. 
Några av respondenterna är knappt inne alls på dimensionen i fråga, exem-
pelvis Gunilla. David nämner i början av intervjun att han var påverkad av 
68-rörelsen då han började intressera sig för samhällskunskapsämnet, men 
sedan är detta inget som syns i utsagan. 
 
Personlig	  bakgrund	  
Två respondenter, Calle och Hanna, utskiljer sig tydligt då det gäller hur den 
personliga bakgrunden påverkar hur undervisningen i samhällskunskap ge-
staltar sig. Den personliga bakgrunden är till viss del också förknippad med 
ett ideologiskt ställningstagande, inte minst för Hanna, men det gäller också 
Calle. Även om det i deras utsagor framkommer andra teman, är just den 
personliga bakgrunden och vilka effekter den fått på yrkesgärningen det 
mest framträdande i dessa båda berättelser. Dimensionen påverkar sedan i 
sin tur även hur och varför andra teman framträder i berättelserna för de 
båda respondenterna. Vi börjar med Calle vars berättelse har ett centralt 
nav, nämligen att han själv hade det mycket problematiskt under sin egen 
skolgång, vilket medförde enligt honom att han för eleverna på de yrkesför-
beredande gymnasieutbildningarna hade… 
 

[…] någon slags igenkänningssyndrom med de här grabbarna och tjejerna. 
De var inte speciellt studiemotiverade […]. Jag var inte det själv när jag gick 
i skolan, men det fanns ändå några lärare i min bakgrund som tände någon 
slags ljus. Och det var kanske det som jag hoppades göra också bland mina 
elever. […] Det är inte kört bara för att man valt en sådan utbildning. Det 
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har varit drivande för mig att kunna möta den typen av elever och det har ju 
givetvis påverkat oerhört mycket hur jag har jobbat med samhällskunskaps-
ämnet som sådant […]. (Calle) 

 
Calle säger sig alltid ha sina elever i fokus i undervisningen och att detta har 
sin bakgrund i hur han själv en gång var som elev och med de förutsättning-
ar som då fanns för honom. Han kommer in på detta ett flertal gånger och 
när jag ber honom förtydliga huruvida de specifika eleverna med sina speci-
fika behov avspeglar sig i samhällskunskapsundervisningen säger han: ”Om 
man tar politik till exempel, demokratidelen, så blir inriktningen […] att få 
dem att förstå att det är oerhört viktigt, att gå och rösta, ’ligg inte på soffan’, 
oaktat vad du vill rösta på.” Han kör kanske ett ideologiavsnitt som bara 
skiljer på ”borgerlighet och socialism” och fortsätter med: 
 

’Om du som enskild person tycker att solidaritet och sådana saker är att för-
dra jämfört med andra mer egoistiska delar, ja då bör du lägga din röst på 
den sidan, och låter du bli att lägga din röst på den sidan, om du stannar 
hemma, då betyder det att de du tycker sämst om, de andra där, ger du en 
röst’, och det brukar bli en liten ögonöppnare. Och det kan ju vara generellt 
utifrån oaktat vad det är för typ av elever, om det är byggare, frisörer eller 
elektriker, det har ingen betydelse […]. (Calle) 

 
Hur Calle behandlar och presenterar vissa moment, som samhällsekonomi, 
påverkas av vilken specifik elevgrupp undervisningen avser. Han kopplar då 
ihop hur deras yrkeskategori bidrar till samhällsekonomin och hur lönesätt-
ningen går till enligt ”den svenska modellen”. Han har med åren arbetat upp 
en god förmåga att ”snabbt läsa av en elevgrupp” och anpassa vad som är 
möjligt att arbeta med och vilka arbetssätt som är möjliga ”för att nå så bra 
resultat som möjligt.” Han fortsätter med: 
 

Min ambition, oaktat vilken läroplan som gällt genom tiderna, har varit att 
försöka konkretisera de här aspekterna av samhället för den typen av elever. 
[…] Oavsett läroplan. Så småningom kom det här begreppet med infärg-
ning, och det kändes inte alls främmande för mig, det var något som jag all-
tid sysslat med tyckte jag. Man undervisar en frisör på ett visst sätt och tar 
upp vissa aspekter, det som är typiskt för en framtida frisör och inte på 
samma sätt jobbar man med byggarna, man anpassar stoffet i allra högsta 
grad till det som är deras verklighet och kommande verklighet. (Calle) 

 
Han menar att det inte finns någon anledning att gå in allt för mycket på hur 
LO fungerar för byggindustrin när han undervisar om arbetsmarknaden för 
blivande frisörer, men att läget är ett helt annat då han undervisar elever på 
byggnadstekniska utbildningar. Han säger sig ha denna tydliga ambition att 
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försöka anpassa all undervisning i samhällskunskap utifrån nutida och fram-
tida behov hos enskilda eleverna och elevgrupper. 

Det har för Calle alltid varit självklart att arbeta med yrkesförberedande 
utbildningar. De gånger han haft möjlighet att välja har han alltid valt dessa. 
Det är kanske inte en ”ämnesmässig utmaning […], men det är däremot en 
pedagogisk utmaning.” Som framgått säger sig Calle ha ett stort engage-
mang för elever han kan känna igen sig i ifrån sin egen livshistoria och inte 
sällan lyser tydliga ställningstaganden om mänskliga rättigheter och etiska 
principer igenom och påverkar undervisningen. Exempelvis då han tar upp 
undervisningen i ”brott och straff […], socialporren” som han kallar det. 
Han vägrar ta med eleverna till tingsrätten på studiebesök, även om dessa 
protesterar och säger att andra klasser får göra detta. Men Calle menar att de 
endast vill gå dit för att ”gotta sig åt någon stackare som står inför skran-
ket”. Däremot lär han dem gärna precis hur en rättegångsprocess går till, i 
klassrummet. Calle går vidare med att resonera kring att då han diskuterar 
exempelvis dödstraff och främlingsfientlighet med sina elever är målet… 
 

[…] att få dem att reflektera lite över sina attityder för det är ju mycket atti-
tyder de bär med sig. Det är som jag uppfattar det, de attityderna är inte så 
mycket själva de kommit på utan det är ju väldigt ofta det föds hemma vid 
frukostbordet. De tar med sig dem och sedan förstärks de genom att många 
har samma bakgrund och erfarenheter. (Calle) 

 
Att Calle har ett politiskt ställningstagande lyser igenom under intervjun. 
Detta är inget han undanhåller för eleverna, men han går inte ut med en 
”varumärkesdeklaration” med en gång, men det brukar vara så att eleverna 
redan efter några lektioner frågar honom var han står politiskt. Calle säger 
sig då inte ha några betänkligheter med att klargöra detta, det är mer ärligt, 
men är snabb med att tillägga att han också klargör för eleverna att han ”i 
alla lägen respekterar deras åsikter.” 

Eleverna står i centrum för Calle, men för att de ska kunna göra detta 
måste man till stor del också brinna för sitt ämne. Det är så man når resultat 
enligt honom. Angående denna kombination av elever och ämne avslutar 
han intervjun med följande ord. 
 

Lyssna, möt eleverna där de är. […] Ta inte med dig ditt ämne som vara det 
viktigaste i hela världen. Tyck fortfarande om ditt ämne […]. Ju mer du 
brinner för det, desto mer engagerade elever […]. Du får respekt […] ge-
nom att du är dig själv […]. Försök inte bli vän med eleverna, ha en hälso-
sam distans till dem […]. Brinn för ditt ämne, var påläst, speciellt om du ska 
jobba med elever som inte har mycket studievana med sig, då ska du vara 
ännu mer påläst för att kunna förenkla. Det går inte att komma in från gatan 
och vara vän och köra lite lattjolajbanshistorier, det avslöjar de. (Calle) 
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Hannas berättelse kan till viss del liknas vid Calles angående den egna bak-
grundens betydelse för undervisningen, men det är också en tydlig variation 
dem emellan. Om Calle fokuserar mer på hur han vill att ungdomar med 
liknande bakgrund som han själv ska få en chans de också att till slut lyckas i 
sin skolgång, så fokuserar Hanna mer på hur hennes identifiering med arbe-
tarklassen lett till att hon vill ta sig an elever från yrkesprogram och mindre 
studievana hem. Hon säger: 
 

Jag har alltid lagt mig vinn om att ha ett praktiskt program eftersom jag 
tycker att man har fått sådana referensramar. Sedan har jag haft det som nå-
gon slags mission i min karriär eftersom jag ser det som en klassfråga. Jag 
kommer själv ur arbetarklass och har haft som vision att nosa upp begåvade 
unga som sitter där på de praktiska programmen, för jag vet hur det funkar, 
och som kan få det stödet som de kanske inte får hemifrån, att någon ser 
dem. [Jag hakar på angående att hennes bakgrund får betydelse för hennes undervisning] 
Ja, så kan man nog uttrycka det. Det var ju inte så att lärare räckte upp han-
den och ville ta de här klasserna och ju mer erfaren jag blev ju mindre hade 
jag ju kunnat slippa det om jag hade velat, men ändå har jag alltid velat ha 
[yrkesprogram] vilket har uppskattats på skolan, att jag som erfaren lärare 
går ner och handskas med de som inte är så studiemotiverade. (Hanna) 

 
I jämförelsen mellan att undervisa yrkesförberedande kontra studieförbere-
dande program säger Hanna angående den första kategorin att det är myck-
et svårare att nå fram. Hon menar att det inte bara räcker med kunskap utan 
man måste som lärare kunna tolka språk och beteende i rätt kontext. Att 
förstå detta fullt ut är vad Hanna menar vara lite av en klassfråga. Hon sä-
ger, ”[…] jag fattar, jag kommer därifrån [skratt].” Hanna fortsätter med att 
säga sig vara mycket intresserad av sociologi och psykologi även utanför 
skolarbetet, vilket också färgar in hennes samhällskunskapsundervisning 
med ”klassperspektiv och den typen av frågor. Det kanske har med min 
bakgrund att göra […]”. Hon fortsätter med att det kanske också har att 
göra med att hon länge undervisat elever i yrkesförberedande klasser, där 
många elever haft arbetarbakgrund, men hon påpekar också att det nu ser 
annorlunda ut gentemot tidigare. Idag har även många elever på de teore-
tiska programmen denna bakgrund. Hon säger att, ”[p]å samhällsprogram-
met sitter det en stor grupp som kommer från den miljön också. Så det har 
förändrats över tiden.” I både Calles och Hannas berättelser kretsar tankar-
na kring Den elevnära aspekten, men det är hela tiden en koppling mellan in-
tresset för eleverna och den egna personliga bakgrunden. 

En annan aspekt som lyfts fram av Arne är att till den personliga bak-
grunden hör egentligen livet som rullar vidare på det privata planet och som 
ibland kan påverka undervisningen i samhällskunskap. Han säger: ”Man har 
fått barn och man har köpt hus och sålt hus. Allt som hänt i ens liv, det är ju 
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också intressant att fundera över. […] Det är klart att man kan fundera över 
hur detta ens privatliv påverkar undervisningen.” 

Detta sagt om den personliga bakgrundens betydelse för några av de mer 
utmärkande respondenterna i denna variation inom den personliga dimens-
ionen. Men ens bakgrund och livet i sig som går sätter också sina spår i vilka 
intressen som utvecklas och vilka politiska preferenser som personligen 
föredras, vilket också i många fall kan ge återklang i ens samhällskunskaps-
undervisning och vi går nu över till denna variation inom dimensionen. 
 
Personliga	  intressen	  och	  ideologi	  
Personliga intressen är starkt representerade i flera av respondenternas utsa-
gor. Det som tydligast slår igenom är det som går att härleda till någon form 
av ideologisk botten, som för exempelvis Arnes del och hans arbete mot 
främlingsfientlighet, för Bengt då det gäller hans politiska engagemang, både 
internationellt såsom lokalt, för Ingvar och hans kritiska reflektioner över 
skolpolitiken eller ett starkt personligt engagemang i något som exempelvis 
Julias internationella intresse och Fredriks vurm för ungdomars personliga 
utveckling. För Hannas del ligger hennes identifiering i arbetarklassen också 
nära hennes uttalade personliga intresse för politik och sociala frågor, men 
den politiska tillhörigheten återspeglas också i Calles berättelse. 

Flertalet respondenter uttrycker, men i stark varierande grad och med va-
rierande bakomliggande orsaker, att de är intresserade av eleverna. Denna 
dimension är ändå så närliggande det mer direkta didaktiska arbetet att jag 
placerar dessa utsagor under Den didaktiska dimensionen. Men för Fredriks del 
är det ett mycket uttalat personligt intresse så han återfinns till viss del även i 
föreliggande kapitel. För Arne har hans personliga intresse att arbeta mot 
främlingsfientlighet och intolerans varit en avgörande faktor för hur sam-
hällskunskapsämnet transformeras till klassrumsnivå. Detta engagemang har 
genomsyrat Arnes samhällskunskapsundervisning och dyker gång på gång 
upp under intervjun och vävs ofta in i resonemangen även när andra di-
mensioner behandlas. Arne, som kommer från ett akademikerhem där 
mamman var verksam som SO-lärare har med sig ett allmänt intresse för 
samhället i stort från uppväxten, men det utpräglade intresset för att arbeta 
mot främlingsfientlighet och också en bidragande orsak till att beslutet tog 
att läsa till lärare var en händelse runt 1990 som beskrivs på följande sätt: 
 

[S]amhällskunskapsämnet påverkades […] av vad som hände runt -89, -90. 
Då såg jag […] att XXX [ett parti] skulle hålla ett torgmöte i XXX [en kom-
mun], och då visste jag att en avlägsen bekant som jag hade umgåtts med 
några år tidigare eventuellt skulle dyka upp på mötet. […] Jag tänkte att jag 
måste se vad det här var egentligen. Vi var sex, sju stycken som lyssnade på 
en ung man som flankerad av tjugo skinnskallar från Göteborg orerade om 
svenskhet och sådant. […] På något vis så kände jag att […] det här han sä-
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ger är fullständigt livsfarligt om det sprids. På något sätt väcktes ett intresse 
för att följa med i högerextremism och främlingsfientlighet, men även för 
samhället i allmänhet och samhällsfrågor. Där är väl grunden till varför sam-
hällskunskap var ett självklart ämne för mig då jag skulle bli lärare. (Arne) 

 
Arne har en tydlig åsikt om att det politiska klimatet har förändrats under 
hans yrkeskarriär. Han har sett främlingsfientlighet och högerextremism 
växa tydligt, men utvecklingen tog egentligen fart redan i mitten på 90-talet i 
samband med den ekonomiska krisen. Tidigare var företeelsen mer margi-
naliserad. Han sätter in det politiska klimatets förändring i en större nordisk 
kontext med Dansk folkeparti och Framskrittspartiet, där han också sätter 
in Ny demokrati. Från mitten av 90-talet menar Arne att: ”[…] det här på 
något vis blev någon slags stegring mot 2010 och någonstans här [pekar på 
tidslinjen och skriver dit ”främlingsfientlighet”], mellan 2000, 2005 började jag på 
något vis få upp ögonen för att det blev mer”. I detta skede minns Arne att 
han och hans kollegor behövde arbeta betydligt mer mot antidemokratiska 
åsikter, inte minst i korridorerna, vilket också resulterade i att Arne från 
2005 och framåt valde att ta mer aktivt del i arbetet på skolan, även utanför 
sin egen undervisning. Detta bland annat genom att ta fram en handlings-
plan mot rasism och främlingsfientlighet. Han menar att han och hans kol-
legor ”fick börja jobba på ett helt annat sätt. […] Ja det påverkade vardagen 
för mig framförallt. […] Det höll inte längre att avfärda elever med högerex-
tremistiska åsikter som att ’ja, ja, det där växer de ifrån.’ Det visade sig att 
det gjorde de inte.” 

Den andra sidan av myntet att arbeta mot främlingsfientlighet och intole-
rans är för Arne att just demokratiundervisning är ett centralt intresseom-
råde. När vi kommer in på detta dröjer det inte länge innan han poängterar 
vikten av detta med att hänvisa till att ”demokratin är ju ifrågasatt idag på ett 
annat sätt”. Som framgått har Arne vid sidan av sitt arbete studerat på avan-
cerad nivå och han nämner att han skrivit två uppsatser inom ämnesområ-
det samt läst ett antal doktorsavhandlingar. Han är själv medveten om att 
hans engagemang mot främlingsfientlighet ibland tar sig oproportionella 
dimensioner i undervisningen. När vi pratar om hans engagemang i frågan 
gör han denna reflektion: 
 

[…] det är väl en drivkraft också, och sedan har jag givetvis fått jobba myck-
et med mig själv när det gäller det. […] I början demoniserade jag alla elever 
som hade någon typ av främlingsfientliga åsikter och avfärdade dem som 
obildbara. Det har jag ju fått lära, inte minst med hjälp av duktiga kollegor 
som påtalat för mig att, ’så där ska du nog inte prata om elever, de här ele-
verna är också värda att få god undervisning’. Du kan inte avfärda dem bara 
för att de inte tycker som dig. Det har jag jobbat mycket med och tycker att 
jag kommit ganska långt på den vägen. Det har också […] kretsat kring mina 
egna fördomar. Kring de här pojkarna med keps som älskar traktorer. De är 
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faktiskt också värda att lyssnas på, och de måste få säga vad de tycker, även 
om jag verkligen tycker illa om det de säger. Men de måste få chansen att 
säga vad de tycker utan att bli slagna i huvudet […] mentalt av mig. Det har 
varit den stora utmaningen de senaste åren, att behålla ändå en viss omtanke 
kring alla elever. Alla mina elever är mina elever. Jag kan inte välja ut vilka 
jag ska satsa på. (Arne) 

 
Det finns en aspekt till, menar Arne, då det gäller kopplingen mellan urval 
och personliga intressen. Det handlar inte bara om vad som är roligt att ta 
upp som lärare utan även att man tonar ner inslag som man har mindre 
intresse för. De ämnesområden man brinner för tar lätt utrymmet i anspråk. 
Ett område som Arne nämner har hamnat i kläm för hans egen del är ar-
betslivsorientering, som han förvisso menar är en ganska stor del inom äm-
net, men att det måste tillstås att han dels prioriterat andra områden själv, 
dels att han känt att områden som lag och rätt, media samt politik betytt 
mer för eleverna. 

För Bengts del har hans politiska intresse lett till diverse engagemang, 
inte minst på lokalpolitisk nivå. Här ser vi också en koppling mellan Bengts 
politiska intresse och hans bakgrund. Han säger sig komma från en generat-
ion som formade medvetande och engagemang i ”internationella frågor, 
Latinamerikakommittén, Chilekommittén, FNL-rörelsen” med mera. Han 
säger att det är självklart att han har med sig det i undervisningen. Inte minst 
har han haft tillgång till annars ganska svårtillgängligt material som han inte 
varit ”sen att nyttja” i undervisningen. Han kallar det själv för att hans 
undervisning haft ”internationell utblick och kommunpolitiskt engage-
mang”. Även om den skola som Bengt arbetar på har arbetarrörelsen som 
huvudman vill han poängtera att… 
 

[…] professionalismen innebär att man ser till att man inte predikar en spe-
ciell lära eller partipolitik […]. Däremot har vi alltid varit noga här på skolan 
med att eleverna vet var vi står politiskt, men vi har sagt tydligt att det är 
högt i tak och även om man inte delar lärarens värderingar ska man inte få 
problem. Tvärt om! Men det är klart att det påverkar och då är det bättre att 
tala rent ut med det tycker jag. (Bengt) 

 
Något annat som Bengt tar upp som påverkar vad som hamnar i undervis-
ningen är vilka ämnesområden och böcker han tycker är intressanta för till-
fället. Om det skulle vara ekonomisk teori, då är det mycket möjligt att det 
också färgar in undervisningen vid aktuell tidsperiod. Trots sitt tydliga poli-
tiska intresse och ställningstagande syns inte så mycket av det på en mer 
konkret nivå under större delen av intervjun. Däremot finns dimensionen 
mer i bakgrunden till andra teman som mer är i fokus som vi kommer att se 
längre fram i hans berättelse. 
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Om vi håller oss kvar bland politiska intressen och preferenser är det 
Hanna som står på tur. Att hon hänvisar till sin bakgrund som påverkans-
faktor för samhällskunskapsundervisningen har tydligt framgått här ovan, 
men det finns också ett genuint politiskt, statsvetenskapligt och sociologiskt 
intresse som hon har även som privatperson, vilket menar hon, givetvis 
spiller över på undervisningen. När hon kommer in på hur detta privata 
intresse påverkar undervisningen säger hon: 
 

[…] jag kan se om man har nationalekonomi till exempel, hur man så att 
säga väljer att göra sina analysmodeller […]. Och jag har ju varit drivande i 
det här att lyfta fram välfärdsfrågor, […] för där är skillnad i hur man vinklar 
och vilka frågeställningar man väljer att ta upp, till exempel nationaleko-
nomi, då tittar jag gärna på hur klassperspektivet ser ut utifrån de här teori-
erna […] och hur tänker man här, och hur landar den här budgeten hos fol-
ket och så vidare. (Hanna) 

 
Hanna fortsätter med att hennes engagemang för välfärdsfrågor är så 
centralt att hon till och med under 90-talet kontaktade ett av de stora läro-
medelsförlagen och ifrågasatte en bok i samhällskunskap de gav ut som hon 
själv använde i undervisningen, för att hon tyckte att det saknades just väl-
färdsfrågor. Förlaget lyssnade och reviderade nästkommande upplaga med 
ett nytt kapitel där Hanna fick utgöra referens. På så sätt påverkade Hannas 
intresse för dessa samhällsfrågor inte bara hennes egna elevers samhällskun-
skapsundervisning utan förmodligen också andra lärares elever då läroboken 
i fråga varit vida spridd. Ett annat sätt som hennes stora intresse för politik 
påverkat många elevers samhällskunskapsundervisning är, som Hanna säger, 
att eftersom hon har sina intresseområden får hon alltid ta vissa kurser, ex-
empelvis kursen i internationella relationer. 

Ingvars skolpolitiska ideologiska ståndpunkt är central i hans berättelse. 
Han ställer sig mycket kritisk till många av de skolpolitiska reformer som 
genomförts. Denna kritiska inställning har sin påverkan i relationen mellan 
styrdokument och genomförd undervisning. Detta faller under dimensionen 
i fråga, men kommer betydligt starkare fram under Ingvars resonemang över 
styrdokumentens betydelse inom ramen för Den styrande dimensionen, så Ing-
var återkommer vi till under detta kapitel. 

Rent allmänt menar Julia att man måste utgå från den egna personlighet-
en, vad man tycker fungerar för en själv och de egna intressena för att hitta 
en personlig lärarstil, vilket hon tror är viktigt för att det ska fungera. Som 
framgått tidigare i presentationen av Julia säger hon sig själv ha ett stort 
internationellt engagemang, vilket tydligt slår igenom i hennes undervisning. 
Hon har också ett stort teaterintresse och har gärna kombinerat dessa båda 
intressen i undervisningen. Hon säger att ”[…] jag tycker mycket om att 
spela teater. För att få det här internationella så skrev vi teater med årskurs 8 
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varje år som vi spelade upp på FN-dagen. Vi var till och med ute på turné 
med en hel klass och spelade teater, det var väldigt roligt.” 

Angående det stora internationella intresset säger hon sig haft med det 
sedan barndomen, men att det var en specifik händelse som fick hennes 
intresse eskalera. På den skola som hon arbetade på i början av 80-talet fick 
besök av en gäst från Tanzania. En ”fantastisk människa” som gjorde stort 
intryck på henne. Julia har dessutom varit medlem i FN-förbundet och gått 
ett stort antal kurser för dem. Hon har också en syster som engagerat sig i 
ett projekt i Kambodja, vilket också spiller över på Julias undervisning. För 
Julias del har det främst rört sig om engagemang i Afrika söder om Sahara. 
Hon säger att hon 1994 fick en resa betald av Sida till Zimbabwe, en resa 
som kom att öka intresset än mer. Efter denna första resa har hon varit 
tillbaka i Afrika fem gånger och hon har fått sin nuvarande skola att enga-
gera sig i ett projekt med ett barnhem i Kongo. Vidare säger Julia att hon är 
med i Lärarförbundet, vilka också engagerar sig i internationella frågor, till 
exempel har de en skola i Kenya. Julia fortsätter med att hon tycker det är 
viktigt att få världen att hänga ihop och förstå hur den fungerar helt enkelt, 
inte minst är det människor som är intressanta för henne. Hon avslutar re-
sonemanget med: ”Jag tror att det här internationella intresset gör att man 
försöker vidga perspektivet i samhällskunskap.” 

Att Julia läste in Svenska 2 berodde först inte på det inneboende inter-
nationella intresset. Det var snarare ett strategiskt val för att bli mer attraktiv 
på arbetsmarknaden. Hon har inte jobbat speciellt mycket med det, men 
hon tycker nu att hon tack vare att hon har den utbildningen kommit i nära 
kontakt med de flyktingar och invandrarelever som de haft på skolan, vilket 
ligger i linje med hennes internationella engagemang. Hon upptäckte också 
efter att hon påbörjat utbildningen att den handlade mycket om hur det var i 
andra länder. Förutom sina intressen för internationella frågor och teater har 
Julia ytterligare ett stort intresse, idrott. Hon tänkte bli idrottslärare till en 
början. Det blev inte så, även om hon tidigare i sin yrkeskarriär vikarierat 
som idrottslärare. Hon säger att hon använder alla sina specialintressen för 
att hitta ingångar i sin undervisning inom de samhällsorienterande ämnena. 
Om sitt idrottsintresse säger hon: 
 

Jag har alltid varit idrottsintresserad, och det är ju också en sådan här sak att 
man kan få kontakt med elever. Man kan prata idrott med dem. Man har lärt 
sig att kolla upp om de har syskon som idrottar och vad de gör. Det är väl-
digt bra kontakt och även att komma in på internationella frågor, då är det 
bra att gå igenom idrotten. VM och OS är perfekt. […] Jag har alltid idrottat. 
Jag säger att det är mitt bidrag till kvinnosaken. Jag spelade volleyboll tills jag 
var 35. Och sedan har båda mina barn spelat elitseriehandboll. […] Det har 
blivit en bra ingång också att lära känna elever. (Julia) 
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Om Julia har sitt stora intresse i internationella frågor och idrott, Bengt 
inom politiken, lokalt som globalt samt Arne i sitt arbete mot främlingsfi-
entlighet, så lyfter Fredrik fram ett annat område som han verkligen brinner 
för. Han säger sig ha ett mycket stort och genuint intresse för kontakten 
med ungdomar och deras utveckling. Redan under sin tid som vikarie upp-
täckte han detta. När jag ber honom utveckla det resonemang han själv har 
påbörjat säger han att ”[…] det var detta med ungdomar och jag tyckte att 
det var roligt att undervisa. Och jag märkte att jag hittade dem, och jag 
kanske hittade dem både som lärare och som människa […].” Fredrik forts-
ätter sedan med hur han insett hur viktig hans tid som vikarie var för att han 
bestämde sig för att söka till lärarutbildningen med följande ord: 
 

Man kan tänka så här att det var arbetet med unga och den pedagogiska ut-
maningen som gjorde att jag ville bli kvar i den här världen, och sedan dök 
jag på djupet, eller i alla fall halvdjupet i ämnena, men de åren gav mig gnis-
tan att jobba med de här barnen. Det var också klart tidigt att jag ville jobba 
på högstadiet, det var min ålder. […] Folk säger, ’Hur kan du vara högsta-
dielärare, är de inte hemska?’ Nej, tvärt om. ’Ni är välkomna att hälsa på vil-
ken lektion som helst, det är ett privilegium.’ (Fredrik) 

 
I mångt och mycket genomsyras hela Fredriks berättelse av intresset för 
eleverna, särskilt den åldersgrupp han själv undervisar. Inte minst är det 
elevernas utveckling, både kunskapsmässigt och socialt han ser som det 
mest givande för sin egen del. Det kan påpekas att detta elevintresse och 
hur det påverkar undervisningen i just samhällskunskap för Fredrik tydligt 
framkommer i nästkommande kapitel, Den didaktiska dimensionen. 

Övriga respondenter nämner endast flyktigt, eller inte alls, personliga in-
tressen som tillhörande de viktigare faktorerna. En av dessa är Gunilla. Re-
dan innan hon gick sin lärarutbildning hade hon stort intresse för ekonomi, 
ekonomisk politik och matematik. Detta påverkade val av ämneskombinat-
ion. Gunilla kommer in på att en central del av samhällskunskapsämnet 
ligger inom nationalekonomi, vilket ligger de nyss uppräknade intressena 
nära. När intervjun nästan är till ända och det är dags att summera upp vad 
hon anser vara viktigt vill hon också lyfta fram sitt intresse för eleverna. 
Som framkommer i kapitel Den styrande dimensionen är Gunilla kritisk mot hur 
de organisatoriska ramarna ser ut för undervisningen och att en orsak till att 
hon fortfarande efter 30 år i yrket är kvar som lärare är att hon trivs med 
eleverna. Men även här tar hon upp de problem som nämnda ramar sätter. 
Hon säger angående eleverna att det… 
 

[…] är det här med mötet som jag tycker är jätteviktigt. Att jag bygger en re-
lation. Att man ser att de växer. Det är därför detta är kul. Tyvärr har det 
blivit lite sämre, för det är många organisatoriska saker som är viktigt, till ex-
empel att man kan följa en klass, det blir ju svårare. Jag menar att det mellan 
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ettan och tvåan nu så blir det nya grupper. De gör olika val mellan ettan och 
tvåan. För mig är gruppen, eller att jag har en relation med dem jag jobbar 
med superviktigt. Att det i min undervisning är ett givande och tagande. Så 
jag vill ha mina elever mycket. (Gunilla) 

 
En annan respondent som också kommer in lite kort på att det finns både 
ett ämnesintresse och ett elevintresse som påverkar hur undervisningen ter 
sig är Erika. Hon poängterar i en kortare passage att för att orka med att 
hänga med i samhällskunskapens område, måste man vara genuint intresse-
rad av samhällsfrågor och det som rör ämnet i stort även privat. Tycker man 
inte det är roligt blir det väldigt betungande att hela tiden försöka hänga 
med då både stoff och metoder ideligen ändras. Även om man måste accep-
tera att det inom vissa delområden i ämnet kan finnas elever som är special-
intresserade och kan mer än läraren, så måste man som samhällskunskapslä-
rare anstränga sig att hänga med även inom de delområden som är lite 
mindre intressanta för en själv. Men, betonar Erika, ”man måste ha ett elev-
intresse också, […] båda komponenterna måste finnas […]. Detta menar 
dock Erika är något som ”utvecklas […] över tid med hjälp av ens erfaren-
het […]”, vilket nu för oss över till nästa variation inom dimensionen. 
 
Professionell	  utveckling	  
Även om ingen av respondenterna fokuserar på den egna personliga pro-
fessionella utvecklingen som en av de viktigaste påverkansfaktorerna ge-
nomsyras flera av berättelserna ändå av denna variation inom dimensionen, 
men då mer som ett filter som då och då tränger sig igenom i utsagorna. En 
av de respondenter där detta filter av ackumulerad erfarenhet görs sig tyd-
ligast påmint är Arne. Som framkommit har han fått jobba med sin syn på 
elever med främlingsfientliga åsikter. Han har gått från att demonisera dessa 
elever till att med framförallt en ökad erfarenhet och med visst inflytande 
från kollegor svänga i sin attityd till dessa elever. Men om vi nu lämnar Ar-
nes fokusering på att arbeta mot främlingsfientlighet för en stund fram-
kommer hos honom att han reflekterat en hel del kring den egna profess-
ionsutvecklingen. Till en början med var hans undervisning påverkad av hur 
hans samhällskunskapsundervisning hade sett ut under den egna skol-
gången, mycket mer än vad lärarutbildningen satt för spår menar han. Han 
ritar tidigt i intervjun upp en ”fyrklöver” på intervjuunderlaget och skriver 
in ”Ekonomi”, ”Statsvetenskap”, ”Media” och ”Lag och Rätt”. Han säger 
att det var så han uppfattade samhällskunskapsämnets delar utifrån lärarna 
han hade haft på högstadiet och gymnasiet. Om hans första tid som lärare 
säger han: 
 

Som ny lärare säkrar man. Man går inte ut för att förändra världen, i alla fall 
inte jag. Om jag överhuvudtaget ska överleva alla intryck och allt som inte 
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går att ta upp på en lärarutbildning men som ändå ingår i ämnet, alltså relat-
ioner till elever… om jag ska kunna överleva det måste jag nog köra säkert 
de första åren och det visade sig föll ganska väl ut i samklang med vilka för-
väntningar som fanns. […] Det är så klart hur man är som människa, men 
jag är nog lite sådan att jag tycker om att ta lite tid på mig, att känna in vad 
som fungerar, vad passar jag in här? Man var bara glad att man fick ett jobb. 
Och då tror jag det blir så, det tycker jag man kan se oavsett ämne att just 
unga lärare har fullt upp med sig själva och med att socialiseras in i ett yrke. 
Undervisningen blir inte så himlastormande i början. (Arne) 

 
Men efter att kört säkert i närmare tio år började Arne reflektera allt mer 
över sin undervisning, bland annat med hjälp av att det fanns kollegor som 
utmanade hans sätt att se på samhällskunskapsämnet och hans trygga 
fyrklöver. Han säger att han tänkte: ”Är jag den typ av samhällskunskapslä-
rare som jag egentligen vill vara eller är jag någon som reproducerar en så att 
säga outtalad kanon eller en skolkod? Då började det hända saker och det 
har väl varit under en längre period, från 2005 och framåt.” Inte minst hade 
införandet av Lgr 11 inflytande på hur Arne reflekterade över sin undervis-
ning. Han började då inse att det inte var samma saker som behövdes då 
som tjugo år tidigare när han själv gick på högstadiet och gymnasiet. Han 
började ställa sig frågan med efterföljande reflektion: ”Vad är det för sam-
hälle vi lever i idag? Jag skulle vilja säga att min undervisning har förändrats 
på det viset att det reflekterande arbetssättet har kommit mycket mer istället 
för att bara överföra fakta och att ibland be eleverna analysera. Det är 
många års utveckling hos mig också […].” Men, konstaterar Arne, det 
kanske ändå är så att hans undervisning i fråga om huvudområdena fortfa-
rande handlar om den nämnda fyrklövern i ”vad-frågan”, men att de fått ett 
annat och djupare innehåll. Däremot menar han att själva ”hur-frågan” har 
ändrats betydligt under åren. Idag är hans undervisning uppbyggd på ett 
annat sätt än under de första åren. Men den största förändringen över tid då 
det gäller hur han ser på den egna professionella utvecklingen är nog ändå 
hur han ser på sin förändring i att se på eleverna. Han säger: 
 

För mig betyder den rätt mycket. Det är egentligen det som varit den stora 
förändringen. Min undervisning har gått ifrån att vara för ett samhälle som 
är väldigt etablerat till att bli en undervisning för att hela tiden förbereda 
eleven för vuxenvärlden, till att förbereda eleven för världen över huvud ta-
get. (Arne) 

 
Även Fredrik är en av respondenterna som under samtalet börjar reflektera 
över vad tiden och den ackumulerade erfarenheten har gjort med honom 
själv och hans undervisning. Här följer ett axplock ur hans reflekterande 
över vad hans år som lärare inneburet: 
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Ibland frågar jag mig: Är jag en annan lärare? Då brukar jag tänka så här, 
ungefär som när jag har utvecklingssamtal, min person, den kan jag inte 
ändra, jag är den jag är, och den har nog inte ändrats. Jag brukar säga att 
jobba som lärare på högstadiet, det är ett sätt att hålla sig ung, i passet så blir 
man ett år äldre, men att handha tonåringar om man tittar på samhällskun-
skapsämnet är ett sätt att leva med samhället som jag tycker är en ganska 
fantastisk upplevelse. […] Och då tänker jag att just i samhällskunskapen, så 
är det något som man fått vara med om, det är att kanske se ungdomars ut-
veckling, om man nu pratar i det här perspektivet. (Fredrik) 

 
Som synes börjar Fredrik direkt glida in på eleverna även då han inleder ett 
reflekterande över sin egen utveckling. Det är det mest typiska draget i 
Fredriks utsaga, att han har ett brinnande intresse för sina elever och den 
utveckling som det åldersspann han undervisar går igenom under sin hög-
stadietid. Han ser tiden gå och samhällsutvecklingen med den, inte genom 
sig själv utan genom sina elever. Men han är också tydlig med att, även om 
han ser samhället förändras genom sina elever, så är de i grund och botten 
sig ganska lika om man skalar bort de yttre attributen och tekniken som 
omger dem. Han fortsätter med: 
 

Hur såg en tonåring ut -85, -86, -87, när de gick ut? […] Vi kan titta på det 
yttre, det räcker att titta i skolkatalogerna. Bakom alla dessa masker, och 
bakom en telefon eller någonting, så har du fortfarande samma ganska ny-
fikna, frågande tonåring. Det lät kanske lite filosofiskt, men jag menar att, 
bakom det här, för varje ny generation tonåringar så är det egentligen 
samma grunder och så har det ju varit i alla tider. På det sättet så har inte de 
förändrats så mycket. (Fredrik) 

 
Några respondenter kommer in på den professionella utvecklingen över tid 
kontra läroplanernas betydelse, men berättelserna skiljer sig åt. En del utsa-
gor ger gällande att läroplanerna har minskat i betydelse ju mer erfaren re-
spondenten blivit som lärare, som i Ingvars fall, men vi har också Fredrik 
som menar att läroplanerna blivit allt viktigare för honom med åren. Han 
uttrycker det så här: 
 

[M]an kan säga att varje läroplan har blivit närmare en själv. Då -78, kom 
man ju dit [vikariatet innan lärarutbildningen] […] och jag frågade vad andra 
gjorde, man hade ju själv ingen aning. Men sedan när jag kom ut -84, då var 
man så sugen på att börja jobba, man levde kanske ett lite halvfjärmat liv 
ifrån den. Nu så används den. Innan kunde man hitta den i hyllan, där stod 
namnet i den och kanske några understrykningar om man tittar långt till-
baks. […] men denna [Lgr 11] får jag säga är den som är mest bearbetad av 
en själv, […] den lever närmare mig än vad de andra har gjort. (Fredrik) 
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Vi går nu över till Ingvar som tvärt emot Fredrik anser att styrdokumenten 
minskat i betydelse i takt med ökad erfarenhet. Hela Ingvars intervju har en 
ton av kritik av det svenska utbildningssystemet, något som framförallt syns 
när vi kommer över till kapitel Den styrande dimensionen. Men även här då den 
professionella utvecklingen tas upp återfinns spår av denna kritiska syn och 
han säger ett flertal gånger att det inte finns någon rättssäkerhet och att han 
har blivit allt mer cynisk mot systemet utefter att tiden gått. Han menar att 
varje lärare nog går igenom en process, inte minst när det gäller bedömning, 
där man är osäker som nyexaminerad och lutar sig väldigt mycket mot regler 
och styrdokument då man är rädd för att något ska bli fel. Men efterhand 
börjar man allt mer bedöma efter eget huvud, byggt på sin ökade erfarenhet. 
Inte minst måste man stå emot den ökande betygsinflationen. Han säger: 
 

Man tror liksom på systemet på ett annat sätt än vad man gör nu. Om det är 
bra eller inte vet jag inte, men man blir uppmärksammad på att det här med 
kursplaner och styrdokument, det är ett slags gungfly, eftersom vi hela tiden 
har en pågående inflation. […] Plötsligt börjar man tänka att jag sätter betyg 
efter mitt eget huvud mer och mer. Vi kan aldrig nå någon slags rättsäkerhet 
för systemet är inte skapat för att vara det ens från början. (Ingvar) 

 
Ingvar fortsätter med att det inte blivit lättare att sätta betyg idag, men att 
han styrs allt mindre av styrdokumenten, utefter att hans erfarenhet som 
lärare ökar. Han säger sig allt mer utgå från ett ämnesperspektiv, snarare än 
ett skolperspektiv när han sätter betyg. Kursplaner är en sak, ”men det 
måste ändå vara ämnet som är rådande.” 

Erika som från början till slut lyfter fram styrdokumentens betydelse är 
lite av en motpol till Fredrik och Ingvar. Läroplanerna, med dess bimaterial, 
har varken minskat eller ökat i betydelse för henne i någon högre grad, de 
har alltid funnits med. Den stora skiljelinjen har istället varit då det kommit 
en ny läroplan att förhålla sig till, inte om hon utifrån sin erfarenhet kan se 
den som mer eller mindre viktig utifrån tiden som gått. Hon medger att när 
hon började arbeta uppfattade hon att det fanns en kanon i vad som skulle 
tas upp i ämnet, men att mycket av hennes uppfattning om vad som var 
samhällskunskap ändå utgick från att hon ingående hade studerat dåvarande 
kurs- och ämnesplaner under sin lärarutbildning. Under hennes utbildnings 
gång implementerades Lpf 94, vilket gjorde att det var mycket fokus på 
denna i studierna samt då hon var färdigutbildad och började arbeta 1996. 
Även om Erika alltid haft styrdokumenten i fokus har hennes ökande erfa-
renhet ändå gjort att hon blivit än mer insatt i dessa, vilket hon ser som en 
del i sin professionsutveckling, vilken hon resonerar kring på fölande vis: 
 

[I]dag är jag nog bättre på att spontant väva in saker som kanske inte låg i 
min planering när jag började med ett moment. Men det har inte så mycket 
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med någon allmän utveckling inom ämnet att göra, utan det har nog snarare 
att göra med att jag har blivit säkrare med åren. […] [J]ag har ett annat fokus 
på eleverna än vad jag hade i början, men det tror jag alla lärare genomgår. 
Man är väldigt fixerad vid sig själv i början och då är ju det här ”vad?” och 
”hur?” väldigt viktigt, och till viss del varför, men framför allt ”vad?” och 
”hur?”. Det har ändrats. Det kan vara så också att man vet en hel del om 
kursplaner och styrdokument i allmänhet, så ”vad?” och ”hur?” har man en 
erfarenhet av varför, det har man en förståelse av som man inte har i början. 
Med det här ”för vem?” och ”varför?” är frågor som kanske mer kommer 
fram nu […]. (Erika) 

 
David är också inne på att hans undervisning såg annorlunda ut i början och 
att den har förändrats utifrån ökad erfarenhet. Han menar att hans sam-
hällskunskapsundervisning var ”väldigt traditionell” till en början, men när 
”[…] man hade kommit över de här första nybörjargrejerna, när man hade 
en viss rutin […] så rullade det på med de här grupparbetena [PBL] och så 
vidare.” David poängterar att man får ta steg för steg och säger att ”Rom 
byggdes inte på en dag”. Han vidareutvecklar resonemanget med: ”Det är 
trial and success […], man blir aldrig färdig. Man lär sig saker varje dag, i alla 
fall varje vecka, nya elever, nya kombinationer, ny position på schemat, [om 
det man tänker göra inte fungerar], får man försöka hitta på något annat.” 

Calle med sitt stora fokus på eleverna menar att hans arbetssätt i mångt 
och mycket varit sig ganska likt, men att hans idéer om vad eleverna behö-
ver och hans känsla för vad som är möjligt i klassrummet och vilken peda-
gogik han ska använda har utvecklats. Om detta säger han: 
 

[D]et är inget som man direkt kan peka på vad det är, det har kommit med 
åren, den beprövade erfarenheten. […] Och det kan jag ju känna skillnaden 
när jag började den här banan, då satt man och planerade allt minutiöst och 
så sprack det likt förbaskat varenda gång. Och det värsta som kunde inträffa 
[…] var inte att man inte hann med, utan att man inte hade något kvar, det 
var liksom det otäckaste. Det var under overhead-tiden, allting låg på over-
head och matade man lite för fort, så ’vad gör jag nu?’ Då hade man ingen-
ting i bakfickan, idag så gör det ingenting, jag har alltid någonting att plocka 
fram. (Calle) 

 
När Gunilla reflekterar över vad 30 år i yrket betytt för hennes utveckling 
lyfter hon fram att läroboken var viktigare för henne i början. Nu ser hon 
den mer som ett stöd för eleverna, men för hennes egen del har erfarenhet-
en gjort att hon inte längre behöver den i någon större utsträckning. Hon 
går vidare med att hon tror att hennes ökade erfarenhet har gjort att elever-
na får en bättre undervisning. Men att komma dit hän tar tid. När hon är på 
väg att avsluta resonemanget framför hon dock att den ökande erfarenheten 
ändå inte gjort att det blivit lättare att undervisa och att hon idag måste lägga 
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ner mer tid än någonsin på undervisningen. Återigen kommer hon in på att 
det måste vara något med systemet. Med ”det är något som inte stämmer” 
sätter hon punkt. 

Under intervjun med Hanna kommer vi in på att hon haft en lång yrkes-
karriär sedan hon började arbeta 1981. Hon börjar då reflektera över sina 
snart 35 år inom yrket och de förändringar hon säger sig upplevt över tid: 
 

Det är ett långt yrkesliv och det mesta sker gradvis. Jag skulle säga att det 
inte är samma jobb jag har idag som jag hade när jag började. Det är två 
olika arbeten. […] [I] början är man väldigt uppfylld av sig själv på ett annat 
sätt i sin karriär att lära sig. Medan man kanske också blir mera pedagogiskt 
intresserad allt eftersom ämneskunskapen sitter. Man har i olika perioder 
olika fokus. (Hanna) 

 
Julia säger att det kanske inte var så viktigt med den statsvetenskap och nat-
ionalekonomi hon en gång läste under utbildningen. Det är snarare det hon 
lärt sig efterhand som varit det mest värdefulla. Dels har den ökande erfa-
renheten i sig varit viktig, dels att hon ständigt försökt fortbilda sig. Julia tar 
upp två specifika områden där åren som lärare medfört förändringar i 
undervisningen. Dels menar hon att ”[…] ju mer man har undervisat, ju mer 
har man blandat de här fyra SO-ämnena. De hänger ju ihop. Om man ska 
läsa om Indien och Kina, då måste du ju läsa både geografi, religion, historia 
och samhällskunskap”, dels är det hur hon lärt sig hantera elever. Hon säger: 
 

Man kan ta elever på ett helt annat sätt än vad man gjorde i början. Man får 
tålamod, man får förståelse, man kan hantera saker och ting och man vet 
vad man kan säga för saker till vem ungefär. Det går inte att driva med vissa 
och andra måste man ta undan för att prata med och sådant. […] Det är nå-
got man har fått lära sig med åren att aldrig vara ironisk. Det kan missförstås 
av så många. […] Man måste känna dem ganska väl så man ska nog inte ha 
allt för många elever. (Julia) 
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9	  	   Den	  didaktiska	  dimensionen	  
 
Under detta kapitel presenteras sådant som rör det mer undervisningsnära. 
De variationer som presenteras inom dimensionen är Lärarutbildning, Äm-
neskombination, Kollegor och kontaktnät, Didaktiska modeller och forskning samt 
Fortbildning. Då dimensionen är uppsplittrad i ett flertal variationer presente-
ras inte här en samlad beskrivning av dimensionen utan läsaren hänvisas till 
ingressen för varje enskild variation. Den absolut dominerande variationen 
är Didaktiska modeller och forskning, men respondenterna, med något eller ett 
par undantag, talar inte om undervisningen i termer av didaktiska idéer eller 
anknytning till forskning, men implicit återfinns didaktiska tankar och ar-
betssätt rikligt i materialet. 
 
Lärarutbildning	  
Något som faller sig är att mycket lite i intervjumaterialet kretsar kring lärar-
utbildningen. Mestadels går respondenterna med raska steg igenom denna i 
sin berättelse. Det kan i detta sammanhang påpekas att samtliga responden-
ter har sin lärarutbildning långt bakom sig i tid och det har hänt mycket 
både inom ämnet i sig såsom den egna erfarenheten sedan studietiden. Nå-
gon som ändå kommer in lite mer på detta är David, som flera gånger lyfter 
fram att hans lärarutbildning påverkat honom då det gäller hur hans under-
visning kommit att bedrivas, men då är det främst enskilda metodiklektorer, 
ofta på det personliga planet, som varit inspirerande. Vid uppföljningsinter-
vjun, då jag frågar om det är något som han vill bifoga den första intervjun 
säger han att ”[…] jag vill ändå påstå att man påverkas mer av lärarhögsko-
lan än vad man kanske tror, och då är det personer som man kommer ihåg. 
Man blir på något sätt preparerad.” Vad David syftar på är hur han blivit 
påverkad att låta eleverna arbeta med självständiga grupparbeten. Han me-
nar att det skulle kunna uppfattas som om han kom från en mer traditionell 
lärarutbildning men att det fanns ett flertal, som han säger, ”progressivist-
iska” metodiklektorer, särskilt en mycket minnesvärd. När David efter ut-
bildningen började arbeta kom han till en gymnasieskola där det redan fanns 
en utbredd tradition hos kollegerna att arbeta på detta sätt. Arbetsplatsen 
kom senare bli något av ett PBL-center nationellt sett. David lyfter gärna 
fram denna för honom dubbla påverkan genom att säga: ”Det fanns förut-
sättningar redan i min utbildning, jag var i någon mening preparerad för 
detta. Det är klart att hade jag hamnat på en väldigt traditionell skola, då 
hade kanske det inte hade kommit fram så mycket, så fungerar det.” 

Redan vid första intervjutillfällen tar David upp den betydelse som hans 
gamla metodiklektorer haft för hans senare undervisning. Om en av dessa 
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säger David, ”[…] han var en väldigt speciell metodiklektor i samhällskun-
skap, och det var det här med frihet, att eleverna skulle få göra egna jobb, 
det blev man påverkad av […]”. Vid ett tillfälle besökte David och några 
studiekamrater lektorn oannonserat på hans ordinarie arbetsplats, han job-
bade bara deltid på lärarutbildningen, och då såg David att han också i den 
egna undervisningen arbetade med grupparbeten där eleverna hade fått 
uppgifter att lösa. Enligt David gjorde detta, för honom då ganska okända 
arbetssätt, en hel del intryck. Förutom David är det endast två respondenter 
som lyfter fram att lärarutbildningen satt spår i samhällskunskapsundervis-
ningen, Erika och Fredrik. I övrigt är det påtagligt tyst om denna faktor. 

När Erika funderar över sin egen lärarutbildning och dess betydelse för 
undervisningen är det återigen styrdokumenten hon lyfter fram. Hon säger 
att det under sin lärarutbildning var mycket fokus på styrdokumenten. Hon 
genomgick sin utbildning precis under den tid så Lpf 94 implementerades 
och det var enligt henne mycket fokus på de nya styrdokumenten då. Styr-
dokumenten är sedan det som Erika tydligast lyfter fram i intervjumaterialet. 

Fredrik jobbade ett par år som obehörig lärare för att sedan gå sin äm-
neslärarutbildning. Han tillstår att det var ganska stor skillnad före och efter 
lärarutbildningen, även om han inte ville erkänna det som obehörig. Men, 
det blev en helt annan tyngd i undervisningen efter att han läst på universi-
tet. Han drar sig till minnes att han innan lärarutbildningen brukade skoja 
om att man låg två, tre timmar före eleverna och vad det någon elev som 
frågade något kunde man säga att eleven skulle fundera lite till på frågan och 
så kunde man smita iväg och slå upp det själv istället för att avslöja att man 
inte kunde svaret. Efter lärarutbildningen kunde man ju givetvis inte allt, 
säger Fredrik, men det var en mer gedigen grund han hade med sig än tidi-
gare. Så enligt Fredrik ser han lärarutbildningen som viktig, även i ett längre 
perspektiv, och han tillägger: ”Jag kan fortfarande gå tillbaka i huvudet till 
lektioner, eller föreläsningar ibland, som vi hade på lärarutbildningen.” 

Som synes är lärarutbildningen inte framträdande i intervjumaterialet. 
Endast tre respondenter lyfter fram den som en påverkansfaktor. Däremot 
är det ett par som snarare vill tona ner dess betydelse. Det är Arne som 
menar att i början av hans lärargärning mer påverkades av den undervisning 
han själv fick inom samhällskunskapsämnet under sin högstadie- och gym-
nasietid än av lärarutbildningen samt Julia som säger att hennes långa erfa-
renhet som praktiserande lärare varit viktigare än lärarutbildningen. 

Lärarutbildningen är nära förknippad med vilken ämneskombination re-
spondenterna har, men inte sällan har den kombination de idag även påver-
kats av vilken fortbildning man haft. Vi går nu över till den variation inom 
dimensionen som rör just vilken ämneskombination respondenterna har 
och hur denna kombination påverkar samhällskunskapsundervisningen i sig. 
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Ämneskombination	  	  
Som framgått nämns inte lärarutbildningen i någon större utsträckning. 
Däremot är det flera som är inne på att ämneskombinationen har betydelse 
för vad som tas upp i samhällskunskapen. Generellt finns det en skiljelinje 
mellan de som arbetar inom 7–9 och de som är gymnasielärare. Grundsko-
lelärarna undervisar i huvudsakligen i samtliga fyra SO-ämnen, även om de 
tidigare i sin karriär också vikarierat i andra ämnen. Av de tre 7–9-lärarna är 
det två, Fredrik och Julia, som kommer in på att ämneskombinationen med 
övriga SO-ämnen påverkar samhällskunskapsundervisningen. Arne kommer 
ett par gånger under intervjun in på andra ämnen SO-ämnen, men gör i 
intervjun inga kopplingar mellan dessa och hur de påverkar hans undervis-
ning i samhällskunskap. När det gäller Julia nämner hon endast kort att äm-
neskombinationen påverkar just samhällskunskapsundervisningen, dels att 
hon säger sig ha svårt att skilja de fyra ämnena åt, de hänger ihop och hon 
arbetar gärna tematiskt över ämnena även om det står fyra olika ämnen på 
schemat, dels så tycker hon att det är en poäng med att ha eleverna i alla fyra 
ämnen för då träffar hon dem mycket och hon kan göra uppföljningar från 
ett ämne under en annan lektion utan att behöva vänta tills veckan därpå. 
När Fredrik kommer in på att han har alla de fyra SO-ämnena och hur det 
påverkar hans undervisning i samhällskunskap säger han: 
 

[J]ag håller i allt själv, det går inte haka av historien i samhällskunskapsun-
dervisningen, inte i geografi eller religion heller. Det blir ett slags ’melting 
pot’ i samhällskunskapen av de andra ämnena […]. Om man tittar på sam-
hällskunskap idag är det väldigt mycket nutidshistoria […]. Likadant är det 
med geografi, vi ska i höst gå in samhällsplanering, […], deras egen närmiljö, 
vad är det de skulle vilja ändra på? Och då har vi samhällskunskap och geo-
grafi i någon slags symbios, fast det går under geografiämnet då. (Fredrik) 

 
Fredrik läste ekonomi på högskolenivå innan han bestämde sig för att ut-
bilda sig till lärare. Han läste också ekonomisk linje på gymnasiet, jobbade 
extra på bank om somrarna samt kom från en företagarfamilj där det fanns 
planer på att han skulle ta över familjeföretaget. Angående om allt detta har 
påverkat hans undervisning i samhällskunskap, där också samhällsekonomi 
ingår, säger han: ”Jag tycker att samhällsekonomin och den lilla företagse-
konomin är jätteroligt att ha, men jag menar att det inte bryter genom totalt, 
men jag tycker att det är väldigt intressant.” 

Gymnasielärarna har lite olika ämneskombinationer. Tre av dem, Bengt, 
Erika och Ingvar undervisar även i historia. Bengt och Erika har förutom 
historia också religion, eller livsåskådning som Bengt kallar det. Dessa tre 
respondenter har således andra samhällsorienterande ämnen i sin kombinat-
ion. Resterande gymnasielärare har ämneskombinationer där andraämnet 
inte utgörs av ett rent samhällsämne, men som tangerar på ena eller andra 
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sättet. David och Hanna har förutom samhällskunskap också psykologi 
samt socialkunskap, även om det för närvarande är ett nerlagt gymna-
sieämne. Calle har som framgått också företagsekonomi, men som han säger 
är det till största del samhällskunskapsämnet han undervisat i. Den respon-
dent som har ett andraämne som ligger lite längre från samhällskunskapen, 
även om det ibland tangerar, är Gunilla, som också undervisar i matematik. 

Erika som förutom samhällskunskap har historia och religion säger när 
vi kommer in på om de andra ämnena påverkar samhällskunskapen att visst 
gör de det, inte minst att det ger ett bredare kunnande om samhällsfrågor 
utifrån de historiska, religionsvetenskapliga och etiska perspektiven. Vad 
Erika dock framför är att det snarare är samhällskunskapsämnet som är det 
centrala och som mer påverkar hennes båda andra ämnen, även om de på 
många sätt hänger ihop. Hon nämner ett par exempel där samhällskun-
skapsämnet påverkar de båda övriga, som då hon i historia gärna vill an-
vända ämnet för att förklara varför samhället ser ut som det gör idag samt 
då hon gärna tar upp ”religioner i dagens samhälle och de samhällsföränd-
ringar som lett fram till privatreligiositet eller hur religiösa grupper fungerar 
utifrån det sociologiska perspektivet […]”. 

Även Bengt och Ingvar påpekar att historieämnet är viktigt för hur sam-
hällskunskapen utformas, men sällan direkt utan invävt i andra passager. För 
Bengts del har han främst sin bas som historielärare och att det tydligt på-
verkat samhällskunskapen, inte minst ekonomisk historia och idéhistoria 
som intresserar honom. Angående Ingvar undervisar han som framgått 
sedan några år tillbaka på en spetsutbildning med inriktning mot historia, 
vilket genomsyrar hela programmet, oavsett ämne. Inte minst finns en hi-
storisk dimension i samhällskunskapsundervisningen. Ett sätt som histo-
rieämnet tydligt påverkar samhällskunskapen är de studieresor som görs 
med eleverna, där också det sistnämnda av de båda ämnena vävs in. 

Att psykologiämnet för de som har denna kombination gör sig påmint i 
samhällskunskapen vittnar David och Hanna om. Inte minst syns detta hos 
David. Han uttrycker det på följande begeistrande vis: ”Jag säger det, en 
fantastisk ämneskombination som berikat mitt liv och förhoppningsvis ele-
vernas också i och med att jag känner det så.” Han exemplifierar med att 
eleverna skriver temauppsats i tvåan och att det ibland är ämnesval som 
gränsar till psykologi och sociologi, som ungdomsbrottslighet, missbruk, 
cannabis och ”legalize-it”, kvinnomisshandel och rasistiska partier. För 
Hannas del säger hon att, även om hon är mycket intresserad av socialkun-
skap, gjorde det henne inte så mycket att ämnet försvann. Hon menar att 
mycket av detta ämnes innehåll kan göras i samhällskunskap. När det gäller 
socialkunskapens och psykologins påverkan säger hon: ”Att jag är social-
kunskapslärare och psykologilärare kanske också förklarar att jag är ganska 
intresserad av den sociologiska delen av samhällskunskapen.” 
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Den respondent som tydligast pratar om sitt andra ämne och dess påver-
kan på samhällskunskapen är Gunilla, vars andraämne är matematik. Hon 
säger att kombinationen var ovanlig då hon studerade till lärare, hon var 
enda student i sin kull på lärosätet, men att det under senare tid har blivit 
vanligare. Hon får ibland frågor utifrån att det skulle vara en konstig kom-
bination, men hon ser fördelar, inte minst att matematiken stärker undervis-
ningen i nationalekonomi. Hon ser det också som att hon överbryggar klyf-
tan bra mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap. Den viktigaste på-
verkansfaktorn från matematiken är, att… 
 

[…] något ämnesområde är roligare och eftersom jag har valt den kombinat-
ionen kan jag säga att allt det här med ekonomisk politik ligger mig närma 
om hjärtat och det påverkar självklart undervisningen, både att man tycker 
det är roligt och intressant och att man kan göra kopplingar och samarbeta 
med sig själv. […] [J]ag läste sociologi, nationalekonomi, statskunskap och 
kulturgeografi var för sig […]. [E]fter att jag var färdig har jag läst mer nat-
ionalekonomi, och det fanns det ju någon anledning till, men jag funderade 
aldrig på att läsa mer sociologi. Det är klart att det färgar in. (Gunilla) 

 
Gunilla börjar reflektera över sina båda ämnen. Även om hon anser att det 
finns en del beröringspunkter är ämnena till stor del olika i sin karaktär. 
Hon får lägga ner mycket mer tid för att hänga med i samhällskunskapsäm-
net, emedan det mesta inom matematiken ligger fast över tid, även om det 
kommer en del nytt emellanåt. Men matematiken är svårare på ett annat 
sätt, där måste eleverna förstå vissa saker innan de kan gå vidare. Det räcker 
med att göra något litet fel så blir ofta hela svaret fel. Så är det inte fullt ut i 
samhällskunskap menar hon och drar en slående jämförelse. ”[O]m du kan 
90 procent om vad EU håller på med så kan du visa de 90 procenten, men 
om du kan 90 procent av att lösa en ekvation så är det 100 procent fel.” En 
annan skillnad mellan de båda ämnena är enligt Gunilla att […] jobbar man 
med en komplex uppgift i matten löser man den färdigt. Samhällskunskaps-
ämnet kan aldrig bli färdigt.” 
 
Kollegor	  och	  kontaktnät	  
Av respondenterna är det drygt hälften som nämner att kollegor och andra 
kontakter påverkar deras undervisning i samhällskunskap. Dessa är Arne, 
Bengt, David, Erika, Gunilla och Ingvar. För David och Ingvar har kolle-
gors inverkan varit betydelsefull, men då det i deras fall rör sig om att det är 
kollegor som introducerat några av de viktigaste didaktiska modellerna i 
undervisningsarbetet presenteras dessa först under kommande underrubrik. 

För Erikas del handlar det om då hon arbetar med kollegor tematiskt 
över ämnesgränserna, exempelvis området hållbar utveckling, där de nu 
försöker utveckla en mer systematisk samplanering med naturkunskapslä-
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rarna. Ett annat tillfälle hon lyfter fram är då hon i Samhällskunskap 2 bru-
kar samarbeta med en kollega i historia då eleverna ska skriva en större upp-
sats. De försöker då göra detta i två ämnen samtidigt, vilket exempelvis kan 
vara att skriva om ett lands politiska historia. För Arne och Gunilla är det 
mer ett kollegialt samarbete i form av didaktiska diskussioner inom ämnes-
gruppen som lyfts fram. Gunilla är ett flertal tillfällen inne på kollegors be-
tydelse för hur undervisningen påverkas. Vid ett av dessa tillfällen säger hon: 
 

Jag tänker till viss del att man försöker sprida vad man gör och vad som 
fungerar bra och vilka artiklar man läst och använt som är bra. Till viss del 
är det så och på så sätt kan det absolut påverka. Och i det dagliga att man 
pratar med varandra och det medför att man tvingas ifrågasätta sig själv 
också. ’Varför gör jag detta eller inte?’ Så det är viktigt. […] Det måste vara 
rena döden att vara på en skola där man är själv [inom sitt ämne]. (Gunilla) 

 
Arne, som vi sett i föregående kapitel, är inne på att hans undervisning har 
påverkats genom reflektioner över ämnet tillsammans med kollegor, där 
dessa först bidrog till att cementera en slags ämneskanon i samhällskun-
skapsundervisningen, men att det också var kollegor som tio år senare var 
delaktiga i att bryta upp den, då de som han säger ”har utmanat mig […] 
[och] den här fyrklövern har börjat ifrågasättas lite.” 

Den som allra tydligast lyfter kontaktnätets betydelse är Bengt. Han har 
med åren som lärare och lokalpolitiker byggt upp ett stort kontaktnät som 
han ofta använder sig av i undervisningen, både i form av studiebesök och 
inbjudna gäster, som han benämner dem. Att han lägger stor vikt vid dessa 
kontakter är tydligt, inte minst ser han det som viktigt som samhällslärare. 
Han menar till och med att kontakterna ”är en del av läroboken.” Han kän-
ner många journalister och fackligt aktiva inom kommunen och ibland har 
han bjudit in dem till sina lektioner, ”som samhällskunskapslärare”. Under 
årens lopp har raden av inbjudna gäster blivit lång. Exempelvis har de haft 
besök av samtliga politiska partier som sitter i kommunfullmäktige på orten, 
förutom ett, och i samband med dessa besök har han anordnat politiska 
debatter för eleverna. Bengt går vidare med att nämna fler exempel: 
 

Bland de bästa samhällslektioner jag varit med om var när vi hade en gäst 
från Fonus. Alla trodde att han skulle berätta om begravningar, men han be-
rättade om familjejuridik. Det var helt fantastiskt. […] Vid ett annat tillfälle 
hade vi bjudit hit en person från Folksam. Eller som idag, då hade vi en tjej 
från Kvinnojouren [det var 8/3 vid intervjutillfället]. Jag tycker det är ganska na-
turligt som lärare i samhällskunskap. […] Vi har alltid varit måna om att folk 
ska känna sig välkomna hit, oavsett vad de har för preferenser. […] Jag har 
bjudit in hela fältet […], det tror jag är viktigt. (Bengt) 
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Förutom alla dessa gäster har Bengt alltid varit mån om att göra studiebesök 
med sina elever. Det har varit allt från industrier till banker. Han minns 
särskilt ett bankbesök där han har en kontakt. Väl på banken ”kom vi upp 
på aktieavdelningen […]. Det tror man inte […], där sitter de ungefär som 
på Wall Street, fast i miniformat […], det visste inte ens jag en gång.” Det är 
dock inte enbart kontaktnätet utanför skolan som Bengt tar upp. Han säger 
att de har ett bildningsideal på skolan och inte minst kopplas svenskämnet 
ihop med historia och samhällskunskap. Eleverna får då läsa utdrag ur klas-
siker som Voltaire, Machiavelli och Platon. Det är samhällskunskap i högsta 
grad menar han. Ett annat sätt där både kollegor och yttre kontakter har 
påverkat är att flera kollegor arbetat internationellt med exempelvis Latina-
merika och det har varit vanligt med inbjudna gäster i samband med detta. 

Som framgått påverkas Bengts undervisning i högsta grad av hans kon-
taktnät. Detta är också nära förknippat med en central didaktisk idé som 
han har i sin undervisning, nämligen att samhällskunskapsundervisningen 
måste levandegöras för eleverna och kopplas ihop så mycket det går med 
den omgivande verkligheten. Mer om detta under nästkommande variation. 
 
Didaktiska	  modeller	  och	  forskning	  
Undervisning är centralt för varje lärare. Något förvånande kanske kan 
tyckas, men just mer genomarbetade didaktiska idéer, vare sig de är byggda 
på egen beprövad erfarenhet eller på forskning, framkommer sparsamt i 
intervjumaterialet med några få, men tydliga, undantag. Om det faktiskt är 
så att respondenterna inte direkt stödjer sig på några specifika didaktiska 
idéer eller om de tar det så för givet att de inte ens tänker på det då de om-
beds reflektera över sin undervisning, kan jag utifrån studien inte uttala mig 
om. Jag kan endast konstatera att det inte är något som spontant framkom-
mer generellt i intervjuerna. Däremot framgår didaktiska arbetssätt genom 
hela materialet, men i varierande grad, implicit. Under samma rubrik tas här 
också upp då respondenterna hänvisar till didaktisk forskning, då det helt 
inte går att skilja didaktiska modeller och didaktisk forskning från varandra. 
Det är dock ytterst sällan didaktisk forskning nämns uttalat i intervjumateri-
alet. Ett av undantagen är David, som från första stund i intervjun tar upp 
problembaserat lärande (PBL) som en av de viktigaste och mest påtagliga 
pedagogiska idéerna för sin lärargärning. Han återkommer sedan ständigt till 
detta arbetssätt samt ytterligare ett, viket han benämner MEO (Med Egna 
Ord). När jag i början av intervjun ber David ta upp vad som varit viktigast 
för honom angående hans undervisning kommer han raskt in på följande: 
 

PBL började smyga sig in här i samband med det nya gymnasiet [Lpf 94], vi 
skulle göra något nytt av det. Den som introducerade det var XXX [en kollega 
som hade varit på högskolan] och vi förstod inte då hur stort det skulle bli. Jag 
körde detta framför allt på Barn- och fritidsprogrammet. Det blev väldigt 
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stort med problembaserat lärande. […] Det var tydligen vid rätt tidpunkt för 
folk törstade efter nya metoder då. (David) 

 
David poängterar att hans arbetsplats blev lite av ett PBL-centrum under en 
period. En kollega var till en början den pådrivande, men sedan hängde allt 
fler kollegor på, så även David. Flera av hans kollegor, dock inte han själv 
eftersom han då var i en fas i livet med barn och familj, reste runt i landet 
och föreläste på skolor om PBL. David lyfter fram att just den skola han 
arbetar på sätt och vis var förberedd för PBL genom att den inte var så 
gammal att den tyngts av traditioner, som vissa andra inom kommunen. 
Man hade exempelvis använt sig flitigt av grupparbeten och då var steget 
inte så långt att ta emot mer renodlad PBL. Det hela tog fart ungefär 1994 
och pågick intensivt fram till ungefär 2005 då det började klinga av. David 
säger sig dock till viss del fortsatt med PBL-liknade uppgifter ibland för sina 
elever även under senare år, inte minst i samhällskunskap, där han ser en 
poäng med att eleverna får välja ämne och frågor utifrån vad de är intresse-
rade av och arbeta utifrån detta för att sedan redovisa för sina klasskamra-
ter. Han menar att det kan vara ett sätt att höja motivationsgraden hos ele-
verna. Så här i efterhand håller David lite mer distans till PBL och den dåva-
rande rådande fokuseringen på arbetssättet. Även om han fortfarande anser 
att PBL-liknande arbetssätt kan motivera eleverna lyfter han också fram det 
omvända: att PBL i mångt och mycket krävde motiverade elever. Något 
som inte alltid var fallet. I en mer reflekterande passus nämner han att det… 
 

[…] blev lite religiösa övertoner ibland i det här med PBL, man skulle för-
ändra världen. Men det var väldigt mycket som var bra. Men en del funge-
rade inte. Vi körde rätt mycket på BF-programmet. Många av dessa elever 
måste lära sig begrepp också, de var kanske inte så bra på det […]. Det mis-
sade PBL, även om man sa då att man hade ordinarie lektioner också. Jag 
tror att PBL förutsätter en grundläggande kunskap i begrepp inom det äm-
nesområde man håller på med. Vi blev varnade av folk från högskolan som 
undrade […] om det inte var högskolepedagogik. Men det lyssnade vi inte 
på då utan det rullade på här på skolan […]. (David) 

 
Förutom PBL, som är det mest påtagliga didaktiska arbetssätt som tas upp, 
ger David stort utrymme till MEO-skrivningar. Om detta säger han att det 
mest kan liknas vid en essä. Arbetsgången är som David redogör för: 
 

Jag går igenom, de får frågor, vi ser på film, vi diskuterar. Sedan får de ut en 
skrivning med rubriker. Alltså inte traditionella frågor. Som i exempel sam-
hällsekonomi kommer Keynes idéer och Friedmans, och så får de skriva fritt 
utan hjälpmedel, på lektionstid. […] Det är inte bundet till läroboken, de får 
gärna ta fakta från andra ställen, så det är inte så fyrkantigt, men utgångs-
punkten är läroboken utifrån ett kursmål. […] Jag ska bara lägga till det här 
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med MEO-skrivningen att de också får skriva en sammanfattning av vad de 
tidigare har skrivit, och det är ju en utmaning. (David) 

 
När David först började med denna typ av uppgift mottogs det negativt av 
eleverna. Ibland var det som han säger ”rena kriget”. Eleverna klagade hos 
rektorn, men David stod på sig och hänvisade till betygskriterierna. Rektorn 
försökte få honom att ha mer ”traditionella skrivningar”, men David stod 
på sig och sa att rektorn fick ta hit skolinspektionen, vilket fick honom att 
ge upp. Han poängterar att motståndet fanns hos eleverna till en början… 
 

[…] men allt eftersom accepterade de detta och såg stora fördelar. De vet ju 
vad de får för skrivning, de kan ju läsa på hemma och skriva hemma, men 
de får inte ta med det till skrivningen. Jag får sätta betyg i relation till svårig-
hetsgraden förstås. […] Det här är en utmaning för många elever, men till 
nittio procent fungerar det. Det har blivit, ’det är ju han som har MEO-
skrivningar’, och sedan har det också blivit ’jaha, du har alltså inte gjort nå-
gon MEO-skrivning’, ungefär som att du inte gått tiomilamarschen. (David) 

 
David säger sig ha ”släppt traditionella skrivningar” och han lyfter fram vad 
han ser för ytterligare fördelar med MEO, som att det inte blir något fus-
kande från eleverna och att det mycket väl går att motivera arbetssättet uti-
från styrdokumenten. Han menar att det är en övning för arbetsminne, be-
greppsträning och förmågan att kunna se helheter samt att man kommer 
bort från, ”fråga-svar, fråga-svar”. 

Även om det är PBL och MEO som David främst framhåller som didak-
tiska arbetssätt är det en annan sak som hela tiden finn i bakgrunden under 
intervjun, oavsett vilket arbetssätt han är inne på. Det är att eleverna måste 
vara motiverade och engagerade, liksom läraren själv, för att uppnå resultat. 
Finns inte detta från början, då måste man som lärare framkalla detta, och 
som framgått är PBL och MEO arbetssätt som kan främja detta menar han. 

Om vi håller oss kvar hos David är han en av få som mer tydligt nämner 
att han försöker hänga med i den didaktiska forskningen. Han säger att nu 
efter John Hatties bok försöker han följa forskningen då och då och han 
försöker också lyfta in vad denna säger vid möten med programlaget. Han 
menar att visst är beprövad erfarenhet viktig, men det är också viktigt att få 
med forskningen. När jag hakar på det han tar upp om Hattie säger han: 
 

[…] Det är klart att när man närmar sig slutet av sin karriär är det ju lite in-
tressant, egoistiskt på något sätt. Vad gjorde jag rätt, vad gjorde jag fel? Och 
få det bekräftat. Jag tror att det ska vara mycket mer sådan debatt på skolan, 
och det hade vi ju periodvis [under PBL-åren]. Nu tycker jag att det åter-
kommit lite på senare år och det är dels rektorernas försök här att få till en 
diskussion. Det kan också vara våldsamma diskussioner utifrån vad som tas 
upp i media om skolan, som PISA-rapporten. Det var ju en diskussion kring 
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det där utifrån vilka förutsättningar de här testerna var gjorda. Jag tror ändå 
att trenden är att kunskaperna har minskat i någon definitionsmening om 
man tittar bakåt. (David) 

 
Som framgått lägger David stor vikt vid att eleverna måste motiveras och 
engageras. När vi är inne på just hur didaktisk forskning påverkar hans 
undervisning lyfter han fram att han har stöd i denna då det gäller en del av 
de arbetssätt han använder sig av. Exempelvis tar han upp hur han arbetar 
med grupparbeten med kamratstödjande inslag, där de elever som kommit 
lite längre kan vara draghjälp för övriga. Han påpekar att det kan vara effek-
tivt att eleverna får förklara svåra saker för varandra på ”sitt språk”. 

Också i Bengts berättelse framkommer att han bygger på vissa didaktiska 
arbetssätt. Förutom det politiska intresset, samhällsförändringarna och kon-
taktnätets betydelse genomsyras hans redogörelse av hur viktigt det är med 
elevaktivitet och tydlig praktisk koppling till elevernas vardag. Här kommer 
kontaktnätets betydelse in som en del av det didaktiska arbetssättet. Gång 
på gång nämns olika studiebesök och en lång rad gäster som bjudits in. 

I Bengts didaktiska arbetssätt ingår inte bara kontaktnät och studiebesök, 
han vill också på alla sätt involvera eleverna i själva undervisningen samt 
utifrån deras erfarenhet och kunskapsnivå försöka lägga undervisningen på 
så hög nivå det går. Det första han säger när han drar sig till minnes vad 
som främst påverkat undervisningen är dels tidsandan som präglat sam-
hällsdebatten, dels vilka elever han har haft. Eftersom hans arbete på folk-
högskola medförde att många elever var lite äldre och ofta politiskt intresse-
rade, eller till och med aktiva politiskt, inte minst i fackföreningar, menar 
Bengt att det, om han tänker sig tillbaka i tiden, medgav att lite svårare litte-
ratur kunde användas i undervisningen, som utdrag ur originalklassiker som 
Aristoteles, Burke, Hegel, Bentram och Mill, men också mer sentida texter 
som Agneta Stark och Joakim Israel. Likaså, eftersom de på hans arbets-
plats, generellt inte har några traditionella läroböcker, är han ständigt på jakt 
efter material. Inte sällan är det material som har stark ”hands-on-karaktär”: 
 

Vi prenumererade på SCB:s årsböcker som vi kunde slå i. Idag är det ju helt 
suveränt att gå in på deras hemsida […]. Jag undrar ibland om samhällskun-
skapsläraren i gemen har upptäckt vilket fantastiskt bra material det finns 
från kommuner, landsting, SKL, fackliga organisationer och arbetsgivaror-
ganisationer. Gratis. Jag tänker hur mycket svensk skola skulle kunna spara i 
pengar. Riksdagens hemsida exempelvis, suverän. (Bengt) 

 
Bengt drar sig till minnes att undervisningen handlade mycket om ekonomi 
vid mitten av 90-talet. Ett exempel han nämner är att skolan köpte in häf-
tesserien Statens finanser och lät eleverna arbeta utifrån dessa i grupper där de 
fick göra alternativa budgetar. De fick fiktivt agera regering alternativt op-
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position och debattera sina alternativa budgetar utifrån den grupp de till-
hörde, något som verkligen engagerade eleverna. 

Bengts didaktiska idéer som han bygger upp sin undervisning kring kan 
således sammanfattas med; elevaktivitet kopplat till en praktisk verklighet, 
ofta med hjälp av studiebesök och gästföreläsare samt med hjälp av inform-
ationsmaterial från olika myndigheter, organisationer och företag. Något 
han lyfter fram som extra viktigt är att hela tiden försöka koppla innehållet i 
undervisningen till det lokala perspektivet. Han säger att det nog är bra… 
 

[…] att man utgår från perspektivet att det stora finns i det lilla. De globala 
frågorna kan man fånga på olika nivåer. Man kan även fånga dem i XXX:s 
kommun [kommunnamnet]. Man kan se sociala strukturer och hur den lokala 
ekonomin fungerar. Jag hittade en intressant sak; Standard and Poor:s kre-
ditvärderade XXX:s kommun. Hur många känner till det? Så jag gick upp 
och fick tag på det där hos en finanstjänsteman på rådhuset och begärde att 
få ut det. Han sa, ’ja då måste jag leta efter det’. Jag fick den och tryckte en 
klassuppsättning. Hur XXX:s kommun värderades i förhållande till SKF och 
New York och så vidare. […] [J]ag tycker det är ganska bra att sätta ihop det 
lokala med det nationella, säg det regionala europeiska med det nationella. 
Kapitalströmmar, politisk makt, det går att få ner på lokal nivå. Kan man 
knyta samman det har man vunnit mycket. (Bengt) 

 
Återigen kommer Bengt in på att det finns mängder av bra, ofta gratis, 
kommunalt material, inte minst kommunalstatistiskt, att arbeta med. Här ger 
han ett exempel: klasstrukturer i samhället går utmärkt att studera lokalt 
utifrån kommunens statistik kring olika bostadsområden. 

Något som tydligt lyser igenom hos Bengt då det gäller syftet med de di-
daktiska idéer han har är att eleverna ska bli kritiskt reflekterande och poli-
tiskt aktiva, inte minst ska de kunna ta till sig och kritiskt läsa material de får 
från olika organisationer i samhället. Han menar att något som ökat… 
 

[…] är att arbetsgivarorganisationer gör läromedel, men jag har försökt hitta 
alternativ. Man ska läsa dem också givetvis, men vi har fyllt på med annat 
som LO och Afrikagrupperna, Nej till EU och så vidare som gör att man 
kan vara kritisk och läsa olika sidors argument. Men det har legat ganska 
mycket på läsning. Det är viktigt att de lär sig det politiska språket. Inte 
minst med tanke på de med invandrarbakgrund. Det politiska språket är ju 
ganska isoteriskt. Det gäller att slå hål på det lite, och det har vi delvis gjort 
genom att läsa politisk ideologi. Det tycker jag är väldigt viktigt. (Bengt) 

 
Att Bengt har en tydlig didaktisk idé har framgått, men den är också ibland 
färgad ideologiskt. Att eleverna ska utrustas till att bli aktiva reflekterande, 
kritiskt tänkande samhällsmedborgare, det handlar till viss del om vem som 
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har makten i samhället. Han menar att makt och språk går hand i hand och 
det är något han försöker trycka på inför eleverna. Han säger: 
 

Jag tycker allt det med begrepp är viktigt, man ska lära sig det politiska språ-
ket, begreppsapparaten. Jag säger till eleverna: ’här kör vi med konstiga be-
grepp, ni behöver inte använda dem, men ni ska veta vad de betyder för an-
nars kör någon annan det i halsen på er i en diskussion och det är makt.’ 
[…] Problematiken är att våra elever aldrig har varit ’samhällets grädda’, utan 
de ska erövra en massa saker för att kunna förändra världen också. Det är 
vårt mål. Jag säger på öppningsdagen: ’Ni är här av två skäl minst. Det ena 
är att ni ska komma in på vidare utbildningar, men ni är också här för att ni 
faktiskt ska vara med och förändra världen genom att vara aktiva samhälls-
medborgare’. Det håller vi hårt på, det är inte bara ett högtidstal. (Bengt) 

 
För att förbereda eleverna för att kunna göra sin röst hörd som aktiva sam-
hällsmedborgare har Bengt jobbat mycket med politiska ideologier. Olika 
arbetssätt som han lyfter fram är att han blandat in retorik och att eleverna 
då ska kunna hålla ett tal inom ett ämne samt att eleverna fått göra rollspel 
där de exempelvis ska hålla paneldebatter utifrån att de intagit en viss ideo-
logisk ståndpunkt, exempelvis konservatism, socialism eller anarkism. Bengt 
har i detta fall uppmuntrat eleverna att främst välja en ideologi som de inte 
gillar att tänka sig in i som företrädare vid debatten. 

Bengt poängterar att samhällskunskap i sig är ett mycket politiserat ämne 
och att man som lärare givetvis påverkas av det egna tyckandet och tänkan-
det, vilket i sig leder till att man som samhällskunskapslärare måste vara så 
professionell som möjligt då det kommer till detta. Ett sätt att hantera detta 
på som Bengt lyfter fram är att alltid försöka lyfta in material från olika syn-
sätt, som att han i samband med att LO tas upp också använder material 
från SAF för att ge en mer balanserad bild. Ett annat exempel han nämner 
är att han gärna använder sig av Riksbankens utbildningsmaterial, men för 
att nyansera exempelvis hur man kan se på inflation låter han eleverna ta del 
av andra synsätt, exempelvis Grassman eller någon annan. 

Även Ingvar lyfter fram ett tydligt didaktiskt arbetssätt. Under intervjun 
nämns flera gånger om rollspel i undervisningen. Det handlar om ett par 
olika där det ena är ett FN-spel som Ingvars kollegor hade börjat med flera 
år innan han själv kom till skolan. När väl Ingvar började på sin nuvarande 
arbetsplats tog han till sig detta arbetssätt av sina kollegor. Han säger att det 
är ett stort och viktigt inslag som eleverna uppskattar. Spelet i fråga beskri-
ver han följande: ”Då har vi generalförsamlingen och utskott och diskuterar 
frågor, de tar det på blodigt allvar […], de lär sig inte bara om utrikespolitik 
och hur det fungerar utan de lär sig också att uttrycka sig, tala, argumen-
tera.” Efter att Ingvar börjat på sin nuvarande arbetsplats introducerade han 
och hans kollegor ett annat, lite mindre rollspel, denna gång om riksdagen. 
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Detta rollspel har Ingvar själv varit ”lite drivande” i att utarbeta. Spelet kör 
han efter att eleverna läst om ideologier och partier. I samband med detta 
brukar han bjuda in politiker från samtliga riksdagspartier som också elever-
na får debattera med och ibland har de också möjlighet att åka på studiebe-
sök till riksdagen. Utgångspunkten var goda erfarenheter av FN-spelet, där 
ett ämnesstoff effektivt kunde levandegöras för eleverna. Tankarna med 
dessa rollspel har varit, som Ingvar själv uttrycker det, för att ”[…] hitta nya 
vägar och metoder för att lära [eleverna] sådana saker som kan te sig vara 
lite träiga.” Andra pedagogiska tankar med arbetssättet är: 
 

Det bästa som lärare, det är om eleverna kan driva någonting själva. När 
man själv kan tänka att nu klarar de sig själva. Och det gör de i mångt och 
mycket för ger man dem tillräckligt med spårning och lite hjälp lyckas de 
med det. […] Eleverna blir väldigt samhällsintresserade. Det är det jag me-
nar, att de veckorna blir det väldigt mycket fokus i undervisningen. (Ingvar) 

 
Ett annat didaktiskt inslag som är stark på Ingvars arbetsplats är att lärarna 
tillsammans med eleverna åker på studieresor. Dessa kan gå till Berlin, Flan-
dern och nämnda riksdagsbesök. När det gäller resorna till utlandet är det 
främst historieämnet som är i fokus, men i samband med resan till Belgien 
har det också varit besök inplanerat i Bryssel med tillhörande träff med EU-
parlamentariker. Om dessa resor säger Ingvar: 
 

Det har ju naturligtvis också påverkat undervisningen och framförallt påver-
kar det undervisningen för [eleverna] för det kan levandegöra historie- och 
samhällskunskapsundervisningen genom att de faktiskt får träffa politiker. 
Vi försöker lyfta in politiker, journalister och allt möjligt folk som har arbe-
tat med samhällsfrågor, utrikespolitik och sådant. (Ingvar) 

 
Ingvar berättar att under föregående termin hade hans skola fått medel från 
generalkonsulatet i Istanbul för att göra en studieresa till Turkiet med ele-
verna där de skulle vara inkvarterade hos turkiska familjer med gymnasi-
eungdomar. Resa gjorde stort didaktiskt intryck och han uttrycker följande: 
 

Det påverkade min undervisning i bemärkelsen att jag försöker göra den ty-
pen av resor igen där det handlar om att inte bara göra lite studiebesök utan 
att vi på djupet försöker komma folket som bor där in på livet, lära känna 
dem, bli vänner med dem. Eftersom de bodde hos dem hade det väldigt stor 
betydelse och att vi hade förberett oss enormt och diskuterat allting som 
hände och hade hänt i regionen. […] Det var också turbulent just då för det 
hade varit val. Det var väldigt mycket kritik mot regeringen, man stängde 
ner Twitter och sådant. […] Då märkte man att eleverna såg att världen är 
mer än bara Sverige och att det verkligen berör dem på djupet. (Ingvar) 
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Även om David, Bengt och Ingvar tydligt lyfter fram didaktiska modeller, är 
det viktigt att poängtera att alla tre, om än Bengt i mindre grad, har tydligt 
blivit påverkade av kollegor på sina arbetsplatser då de tagit till sig dessa 
arbetssätt. Vi går nu över till Fredrik som framkommit har ett stort intresse 
för att arbeta med ungdomar i högstadieåldern och deras utveckling. Detta 
intresse kan också ses avspegla sig i hans didaktiska grundidéer. Genom hela 
berättelsen återkommer ständigt eleverna som det mest centrala i stort sett 
vad som än tas upp. Det är speciellt två aspekter som tydligast framträder. 
Den ena är att undervisningen obönhörligt måste hänföras till något kon-
kret, helst i elevernas egen vardagsvärld i nuet och förståelse av denna, an-
nars är det tämligen lönlöst att nå fram med vad man vill att de ska lära sig. 
De måste förstå att ”det här angår dem”. Den andra är att samhällskunskap-
en måste rusta eleverna personligen för sitt framtida liv, även om en del 
saker som han lär ut kanske inte kommer att falla ut förrän många år framåt. 
Men då ska de inte stå handfallna utan en aning om vad som händer. De ska 
vara förberedda. Angående den första aspekten, att hänföra till det konkreta, 
gärna i elevernas värld, framkommer följande didaktiska redogörelse när jag 
ber honom att fundera över vad som varit speciellt viktigt angående hur 
hans undervisning blir i klassrummet: ”För mig, när vi talar samhällskun-
skap, när vi talar tonåringar, är det viktigt att kunna hänföra det till saker, 
det kan vara en händelse, ett begrepp, det kan vara en person som gör äm-
net eller området levande.” Han fortsätter med att eleverna får tillräckligt 
med teori, även om han givetvis inser att undervisningen också måste inne-
hålla detta. Men, som han säger, eleverna måste fås att bearbeta det teore-
tiska ”i sitt inre”, då är det nödvändigt att koppla det teoretiska till en kon-
kret värld, gärna i nutid, för eleverna. Han går sedan vidare med: 
 

Det är viktigt för mig att visa att detta är verkligheten. Det är In Real Life. 
[F]ör att ge det legitimitet för eleverna är det viktigt att visa att det här är 
den verklighet som vi lever i och om vi tittar utanför fönstret, ni stiger ut i 
den, det är viktigt för mig. […] Samhällskunskapen för mig är för den tonå-
ring som lever just i den tiden. Det vore konstigt om jag undervisade på nå-
got annat sätt. Jag ser det som en roll att det är viktigt för mig att inte leva i 
det förgångna och undervisa i det förgångna när jag jobbar med nutidens 
tonåringar […]. Jag måste vara en del av deras vardag också. (Fredrik) 

 
Fredrik är dock noga med att det inte handlar om att försöka ”vara häftig” 
och bli kompis med eleverna, tycka om deras musikstil med mera. Gränser-
na måste dras tydligt att man är den vuxne läraren, men att man som lärare, 
utan ”att bli patetisk”, ska kunna intressera sig för sina elever och deras 
värld. Det handlar mer om att på ”ett sunt sätt […] vara en del av deras 
vardag” för att bli en bra samhällskunskapslärare. Det gäller att ha lite ”fing-
erspitzengefühl” och inte låta ens egna ämneskunskaper flyga över huvudet 
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på dem. Det gäller att känna när man kan grotta ner sig på en ”nördig” nivå 
i samhällsekonomi eller juridik och när man går för långt och inte når ele-
verna. Det gäller att ”stå balanserat mellan deras värld och ämnet.” Det är 
då bästa effekt uppnås tror Fredrik. Den andra aspekten, att rusta eleverna 
inför framtiden, framstår som lika viktig som den första hos Fredrik, att 
hänföra undervisningen till elevernas värld. Men det handlar egentligen om 
samma sak fast i två olika tidsperspektiv. Elevernas värld i nuet och den 
värld som ligger i framtiden. Den senare är viktigare att motivera för elever-
na som ofta lever mer i nuet än i en avlägsen framtid. Fredrik säger: 
 

Vi kommer ofta tillbaks till ’Varför gör vi det här? Jo, för att ni är fortfa-
rande tonåringar, ni lever ert liv, tillsammans med era familjer, mycket av det 
vi går igenom, det har ni tangerat, kanske sett någonting om, om vi nu tar en 
världshändelse, ni har susat förbi ett tv-program, en nyhetssändning, men ni 
kanske inte tog in det för det viktigaste var kanske vem ni skulle träffa på ef-
termiddagen.’ Då måste man trycka på de knapparna som gör att de förstår 
att livet utanför det här som de tycker är viktigt just nu […] om du inte 
trycker på den just idag, så trycker du på den om ett par år, eller om fem år. 
De ska känna igen sig den dagen som de stöter på det. Det ska inte vara en 
sensationell aha-upplevelse, utan det här möter jag nu, och jag kommer att 
möta det sedan. […] Det är viktigt att kunna hänföra till livet. (Fredrik) 

 
Fredrik fortsätter med att det heter grundskola av anledning att den lägger 
just grunden. Vissa av de här grunderna stöter eleverna inte på förrän se-
nare, ibland långt senare, i livet, men de stöter garanterat på dem. Frågan är 
bara när. Eleverna stöter inte på pensionen förrän om 50 år. Men de stöter 
ändock på den någon gång. Samhällskunskapsämnet är stort och brett, det 
handlar ”om kunskapen om samhället, och kliva av samhället, det kan du ju 
inte gärna göra.” Du kommer någon gång ha användning av det du läser om 
samhället, du är en del av det och stöter på det i olika former under livet. 

Som synes är det av stor vikt för Fredrik att hans elever rustas inför 
framtiden genom den samhällskunskapsundervisning han bedriver. Men han 
säger att ämnet är stort, brett och ibland svårt, men att eleverna inte nöd-
vändigtvis måste ha med sig allt ut i livet. Det viktigaste är att de har med 
sig en bred grund, inte alla detaljer, för att kunna fungera i samhället. Han 
illustrerar det med följande liknelse: 
 

Ja, ibland så kanske det kan vara lite svårt att spela på rätt strängar. Sam-
hällslåten kan vara falsk för samhället är falskt ibland, […] men du ska lära 
dig grundackorden. Som elev, om du lär dig grundackorden för hur sam-
hället fungerar, men sedan kanske det inte låter så bra alltid, men så här fun-
kar samhället, så här låter den här sången om samhället. Det är viktigt. Och 
du behöver inte kunna varenda textrad för att nynna med i hela låten […] 
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Jag tror att just det här med helhet, så här funkar vårt samhälle, [om de kan 
det], då är jag glad och nöjd när de går ut nian. (Fredrik) 

 
Som synes trycker Fredrik på att samhällskunskapen bör ha en medborgar-
fostrande funktion. Det är något som också framgår i styrdokumenten, men 
dessa nämner Fredrik endast en gång i förbifarten inom området och då är 
det i sammanhanget att man måste lyfta ner kursplanemål som har med 
fostran att göra till elevernas egen begreppsapparat och verklighet. I redogö-
relsen ges annars inte styrdokument någon större roll för att samhällskun-
skapsämnet ska vara medborgarfostrande. För hans del ska det främst vara 
detta för att eleverna på en personlig nivå ska rustas för att leva i samhället, 
både i nuet och inför framtiden. Det är också individen, alltså Fredriks ele-
ver och deras framtid, som är i fokus, inte att samhället i stort ska vinna på 
att eleverna fostras till fungerande samhällsvarelser. 

Även om det i Fredriks berättelse är dessa två didaktiska aspekter som 
framkommer tydligast nämns även några andra didaktiska modeller. I sam-
band när han tar upp att det gäller att visualisera och levandegöra undervis-
ningen för eleverna, gör Fredrik en längre redogörelse för hur han använder 
en visuell didaktisk modell över hur Sverige styrs. Han ritar upp ett hus som 
han kallar ”Sverigehuset”. Jag hakar på med en följdfråga och får fler inslag 
av didaktiska modeller: 
 

Jag använder mig gärna av det klassiska, orsaker, händelser och följder. Jag 
vill att eleverna ska tänka, både när det gäller historia och samhällskunskap, 
att man ska se konsekvenser av något som har hänt och orsaker till varför 
det händer. Jag brukar tipsa dem att hemma sätta upp post-it-lappar, och 
använda olika rum till olika saker. Låt ett rum vara orsaksrummet, gå in i 
köket och där har du händelserna, och sedan i tv-rummet, eller var det nu är, 
där ser du följderna. Just för att de ska se sammanhangen. (Fredrik) 

 
Detta om idéer om orsak-verkan, samt minnesteknik att visualisera ett inne-
håll utifrån en tänkt lokalisering i en för eleven välkänd miljö. Nu över till 
den andra. Fredrik säger att han på senare tid varit inne på tanken om ”det 
flippade klassrummet”. Inte minst har han haft inspiration från en kollega 
inom NO. Fredrik menar att det kanske är lite svårare att införliva denna idé 
i SO, men att det ändå finns en viss poäng med att inspireras av den. Själv 
har han försökt jobba med att eleverna ska ha med sig en förförståelse in i 
klassrummet i det ämnesområde som ska behandlas. Det kan handla om att 
eleverna läser in sig på en grundläggande nivå i läroboken eller att de får en 
artikel i förväg och sedan används lektionen till att behandla det eleverna 
läst, exempelvis att Fredrik går ut gemensamt på internet med eleverna och 
plockar upp något som berör det som eleverna läst i förväg. 
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Även Gunilla kommer in på att just vilka elever hon har påverkar hur 
undervisningen blir, inte minst på gruppnivå. Men, poängterar hon, bara för 
att undervisningen måste anpassas till aktuell grupp går det inte att sänka 
kunskapskraven ”bara för att eleven ska vara i centrum”. Det gäller att alltid 
tro att eleverna kan klara det och att sätta kunskapsambitionen högt, även 
om det kan vara ”smärtsamt”. Det gäller ”att stå upp” för kunskapskraven, 
även om man ibland i praktiken inte når ända fram. Hon tangerar elevgrup-
pens betydelse ett flertal gånger och när jag ber henne förtydliga säger hon: 
 

Ja, både vilka program och vilket intresse man har, att det inte bara är jag 
som ska driva undervisningen framåt. […] Och det är väldigt komplexa sa-
ker, men gruppen spelar otrolig roll för hur det blir. Om gruppen är trygg. 
Om man vågar fråga. Om man vågar visa att man är duktig. Om de som är 
duktiga också är kommunikativa utåt och så vidare. Gruppen spelar jättestor 
roll för mig som person. Dels att man ska kunna gå in i en grupp som känns 
trygg och bra, då blir det bättre. Och det här med draghjälp, och kanske 
också att deras intresse kan styra. […] Om man ska lyssna, ta diskussion eller 
om man ska jobba själv och så vidare, det får man anpassa efter gruppen. 
En del passar det bättre att besvara frågor, när det blir mer konkret. Att föra 
ett allmänt resonemang skulle inte fungera i alla grupper. (Gunilla) 

 
Arne säger sig inte utgå från någon utpräglad didaktisk modell. Hans peda-
gogiska signum har snarare varit den varierade undervisningens logik, både 
inom den enskilda klassen, som beroende på vilken klass han haft och vad 
han upplevt fungerat eller inte. Men, bara för att det kanske är en stökig 
klass där grupparbeten fungerar sämre, går det inte att endast ha föreläs-
ningar. Även dessa elever måste tränas i grupparbete. Men givetvis blir det 
mer eller mindre av olika arbetssätt beroende på klassens karaktär. Ofta har 
den varierade undervisningen byggt på att olika delområden inom samhälls-
kunskapen lämpat sig olika väl för olika arbetssätt. Han exemplifierar med 
att det mest blivit genomgångar inom området Lag och rätt, emedan det 
inom Media blivit mer enskilda arbeten samt grupparbeten. Men han säger 
också att han upptäckte att han efter ett tiotal år fastnat i detta mönster och 
började tänka i andra banor. Detta dels beroende av en allmän utveckling på 
den skola han arbetade på, dels på den samhälleliga utvecklingen i stort. 
Arne började fråga sig följande: 
 

[V]ad är det för typ av samhällsmedborgare vi vill ha? Krävs det inte lite mer 
än bara att ha goda kunskaper? Det krävs också analys- och reflektionsför-
måga. Det har ju påverkat bedömningen från att ha haft så att säga, ’det här 
är en svår fråga, beskriv ett ärendes gång och så vidare’, till att bli frågor som 
’tänk dig att du söker bygglov för ett garage men du får avslag. Vad har du 
för möjligheter att överklaga och att kontrollera?’ Istället för att ställa en 
fråga om ’beskriv offentlighetsprincipen’. Mitt fokus har gått ifrån att varit 
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ovanifrån till att bli underifrån. ’Har du förstått nu hur svensk förvaltning 
fungerar’ till ’hur fungerar svensk förvaltning för mig som individ och vilka 
principer ligger bakom förvaltningen?’ (Arne) 

 
När det gäller arbetssätt säger Julia att det kommer och går trender, som då 
det var mycket grupparbeten ett tag. Om detta arbetssätt säger hon att en 
del inte lärde sig något, emedan andra lärde sig väldigt mycket, men i sin tur 
fick ”dra hela lasset”. Julia har inte alls lika mycket grupparbeten idag som 
då det var mer trendigt, men hon säger, det passar i vissa ämnen och om 
man vill uppnå vissa effekter, som exempelvis att eleverna ska bilda sig upp-
fattningar och åsikter. Men då ska det vara små grupper så att alla tvingas att 
engagera sig. Vad Julia är inne på är att det är lätt att haka på en pedagogisk 
trend, men att man sedan upptäcker att den måste användas selekterat med 
en specifik tanke bakom. Hon fortsätter med att hon alltid varit ”en berät-
tare”, kanske därför hon också valde att bli historielärare. Det narrativa är 
ett bra didaktiskt redskap som goda bieffekter, vilket hon uttrycker följande: 
 

Berättelsen har alltid legat mig varmt om hjärtat […] Det gäller att hitta nå-
got som fångar eleverna, få dem engagerade. Få dem att bry sig om sig 
själva, andra i närheten och världen. Få dem att se att de betyder något. De-
ras ställningstagande betyder något, det tycker jag är viktigt. Och då måste 
du se eleven, respektera eleven och lyssna på eleven. Sedan kan du få dem 
med dig och att lära sig väldigt mycket. (Julia) 

 
Calles personliga engagemang för att ge de mindre studievana eleverna en 
chans till att lyckas i sina studier färgar av sig på de didaktiska idéer han 
arbetar med. Han säger att, visst kommer det och går pedagogiska dagslän-
dor som han ibland tar till sig, men det alltid landar i att han tar till sig det i 
dessa som verkar fungera i praktiken och lägger andra åt sidan. När Calle 
började sin lärarbana var det inte tal om grupparbeten utan det var mer fo-
kus på att undervisningen skulle rikta in sig på att eleverna skulle klara sals-
skrivningar och centrala prov så bra som möjligt. Efter några år i yrket 
svängde det istället över till att grupparbeten var ”allomgivande”. Nu på 
senare år ser han att det återigen blivit mer individualiserat, eller vad han 
snarare vill kalla att vi gått från ”kollektivt till individkollektivt”. Oavsett 
vilka trender som råder menar Calle att det måste vara en mix av olika me-
toder eftersom det är eleven som är i centrum och eftersom dessa är olika 
måste också metoderna vara olika. Exempelvis låter han ofta eleverna själva 
få bestämma om de ska arbeta i grupp eller enskilt när det gäller faktain-
hämtning, men att eleverna sedan ska göra var sin enskild analys, även om 
de har arbetat med grundmaterialet tillsammans. Eftersom Calle nästan ute-
slutande har yrkesförberedande program är det inte sällan som eleverna är 
uppdelade i klasser med nästan bara pojkar, kontra klasser med näst intill 
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uteslutande flickor. Han menar att även här krävs det stundom en viss skill-
nad i hur han lägger upp undervisningen, även om han snabbt skjuter in att 
”blandade” klasser är bäst. Han kommer sedan in på fler didaktiska idéer, 
även dessa infärgade av att eleverna står i centrum. Som exempel: 
 

Jag brukar avsluta [kurserna] […] med någon form av redovisning där de 
försöker få ihop vad de lärt sig och göra något av det. Om de vill titta på ha-
geltillverkning, om det ska vara bly eller järnhagel, om man är intresserad av 
det, hur kan de sy in de här sakerna. Då kan det komma fram väldigt kons-
tiga åsikter och då brukar jag säga till dem att ’jag aldrig kommer att bedöma 
din åsikt, du får ha vilken åsikt du vill, våga gärna tala om att du har en åsikt 
om det nu är abort eller dödstraff eller flyktingfrågorna eller vad det nu är, 
men motivera dig så ska jag bedöma ditt sätt att motivera, det kommer jag 
att bedöma men jag kommer inte bedöma din åsikt’. Och de vågar när de får 
det klart för sig. Det är en käpphäst jag försöker ha. Sedan vet jag inte om 
det är rätt eller fel, men jag lever efter den principen i alla fall. (Calle) 

 
En annan pedagogisk käpphäst är att han försöker få eleverna att ibland 
inhämta så mycket fakta de bara kan inom ett visst område, det kan i princip 
vara om vad som helst, för att sedan skriva ner det för hand och lämna in. 
Vad han tänker sig är att eleverna inte ska kunna ”klippa och klistra” utan 
att det ”åtminstone har passerat hjärnan”. Eleverna brukar först protestera 
mot att skriva för hand, men sedan är det vanligt att de efteråt säger att det 
nog var bra. Likaså använder sig Calle gärna av whiteboardtavlan istället för 
Powerpoint. Dels menar han att eleverna ofta gynnas av lite långsammare 
tempo, de hinner reflektera, dels att han själv inte blir låst utan kan skapa 
det som är nödvändigt att ta upp där och då utifrån stundens behov. 

Vi går nu över till Hanna som sig lägga liten vikt på läroboken. Hon an-
vänder sig oftare av annat material, exempelvis säger ”en god berättelse”. 
 

Hur spännande kan inte budgetomröstningen bli [det hade nyligen varit en dra-
matisk budgetomröstning i Riksdagen] och det är så att om man ska prata om 
konstitutionsutskottet som kan verka torrt kan man alltid ta fram Ebbe 
Carlsson och hela den historien, det tycker väl varenda elev är intressant om 
du kan paketera det på det sättet. […] Med berättande och läroboken är inte 
oförenliga med varandra. Den här vurmen att ’fakta, det går att slå upp’, det 
tror jag inte ett dugg på. De blir helt förvirrade i detta Google, man måste 
veta en hel del för att vara där ute på nätet och inte bli fast i något konstigt. 
Så det går hand i hand, alltså att beskriva fakta, konkretisera den utifrån 
verkliga fall, det kan man säga är min pedagogiska modell. (Hanna) 

 
Som vi sett har Hanna stort engagemang för elever från hem med mindre 
studievana. Hon lyfter också fram att det kan vara markant olika undervis-
ningssätt beroende på utifrån vilket program det handlar om. När det gäller 
de praktiska programmen försöker hon mer ge dem redskap som att veta 
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vilka myndigheter de ska vända sig till vid olika ärenden, som Försäkrings-
kassan och hur denna fungerar och att de vet vilka som är deras grundläg-
gande demokratiska rättigheter samt försöka få dem förstå vikten av att 
rösta, liksom att kunna skilja på det mest grundläggande inom politiken som 
att ”skilja på rött och blått ideologiskt.” Vi kommer in på att undervisa olika 
program vid flera tillfällen och vid ett av dessa glider diskussionen in på en 
didaktisk modell som hon lyfter fram som viktig för hennes undervisning 
för de mindre studiemotiverade eleverna. 
 

Jag har byggt upp ett eget pedagogiskt sätt som jag har haft med de prak-
tiska klasserna […]. När det var Samhällskunskap A, och fordonskillarna 
skulle ha detta hade jag en modell. Jag hade gjort hela kursen klar med in-
studeringsfrågor där de exakt fick välja vad de ville jobba med. En ville 
jobba med arbetsmarknaden, en ville jobba med demokratin och en annan 
ville jobba med något annat. De fick välja detta fritt och det ingav väl dem 
en känsla av någon slags egen kontroll [skratt]. (Hanna) 

 
Hanna fortsätter med att en del saker valde de att göra tillsammans. Hon 
gick då igenom och ledde arbetet inom de områden som eleverna uppfat-
tade som svåra. Men hon tummade inte på att eleverna ändå skulle få välja 
om de skulle jobba själva eller i smågrupper om två till tre ”pojkar, för det 
var pojkar för det mesta.” Ville de arbeta med samhällsekonomi, då var 
Hannas uppgift att utröna vilken nivå de befann sig på så att hon kunde 
anpassa undervisningen. Även om arbetssättet var påtagligt elevaktivt, me-
nar hon att det låg mycket arbete på henne och går vidare med: 
 

Jag hade minsann att göra med att sitta i de här små grupperna, och på så 
sätt krävs det att man har lite erfarenhet för man ska hantera hela kursen på 
samma lektion om det så är samhällsekonomi, demokrati, ideologier eller 
vad det nu är, så där måste man ju kunna röra sig helt fritt i ämnet. Och se-
dan när de tyckte att de var klara med ett område fick de säga till att de ville 
ha ett prov. Det kunde vara tre som skrev prov emedan andra jobbade med 
sitt. […] När de sedan gjort provet och blivit godkända kom vi fram till det 
’magiska’. De hade ett papper där jag hade skrivit upp allt som de behövde 
klara för att bli godkända och då detta bockades av, då var det ’magiskt’. Jag 
sa att när de var klara med allt, om det så var februari månad, då var de 
klara, då kunde de gå. Det gjorde någonting med dem. Men det var aldrig 
någon som blev klar innan terminen slutade [skratt]. (Hanna) 

 
Hanna uppehåller sig mycket kring undervisningen av elever på yrkespro-
grammen, men ganska liten del, inte minst på senare år, av hennes under-
visning har varit förlagd på dessa. Större delen av hennes yrkesliv har för 
henne varit inriktad mot studieförberedande program. Jag ställer frågan om 
hon använder ovan nämnda didaktiska modell med andra elevgrupper: 
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Nej, där ansåg jag att uppdraget var ett annat. […] Att man skulle högskole-
förbereda dem, och där fanns elever som hade tråkats ihjäl av denna lite 
mekaniska modell som fungerade så bra på det ena stället. […] [M]odellen 
tyckte jag inte alls passade en annan elevgrupp, även om det finns enskilda 
elever i den gruppen som också skulle kunna gilla detta mer mekaniska. 

 
När jag undrar om hon hämtat denna modell från sin egna praktiska erfa-
renhet eller om hon sneglat på teorier kring detta svarar hon: 
 

Både och. I början av 90-talet läste jag om en skola i Vänersborg som hade 
byggt upp det här utifrån någon motivationsteori, så jag och en svensklärare 
som jobbade med de här grabbarna och deras verkstadslärare, vi jobbade 
verkligen i ett team, vi åkte till Vänersborg och studerade det där och så bad 
jag om lite pengar för att kunna under en sommar ägna mig åt att bygga upp 
hela den här kursen på ett enda bräde. (Hanna) 

 
Hanna och hennes kollegors resa till Vänersborg för att studera en didaktisk 
undervisningsidé leder vidare till nästa tema i utfallsrummet, fortbildning. 
 
Fortbildning	  	  
Det är endast tre respondenter som tar upp något om fortbildningens bety-
delse för deras undervisning i samhällskunskap. Mellan dessa tre är det stor 
bredd i vad de kallar fortbildning, från en lärobokspresentation en kväll, 
över föreläsningar av experter, till långväga studieresor till främmande land. 
Den som i sin berättelse tydligast lyfter fram fortbildning som en viktig 
påverkansfaktor är Ingvar. Han är inne flera gånger på detta under intervjun 
och då är det just resor som tas upp. Som framgått är det vanligt förekom-
mande att Ingvar och hans kollegor åker på studieresor med eleverna, men 
det är också vanligt att han och kollegorna åker på fortbildningsresor, då 
utan elever. Han nämner Berlin samt att de varit flera gånger i det forna 
Östeuropa. Syftet har ofta varit att fortbilda sig i historia, inte minst kring 
kalla kriget, men som Ingvar säger, för honom tar även en del av samhälls-
kunskapsundervisningen sitt avstamp inom detta område. Att fortbildnings-
resorna påverkar undervisningen är han övertygad om, de får effekt ”di-
rekt”. Han nämner speciellt en resa 2013, som dessutom finansierades ge-
nom externa medel och kretsade kring ett av de ständiga teman de har på 
skolan, Mellanösternkonflikten. Resan han talar om gick till Israel och var… 
 

[…] en fortbildningsresa som påverkade mig ganska mycket när det gäller 
sättet att se på Israel-Palestina-konflikten. […] Det var fortbildning egentlig-
en om Förintelsen. Men naturligtvis försökte vi se delar av samhället. Och 
jag hade inte förstått tidigare hur oerhört uppdelat det samhället är […]. Jag 
fördjupade min förståelse av det, även om man som lärare naturligtvis alltid 
ska försöka ge en objektiv bild […]. Det är väldigt svårt att gå förbi det ideo-
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logiskt infekterade för det är så oerhört mycket propaganda, det är så myck-
et ideologi inblandat, men det måste man försöka göra som samhällskun-
skapslärare. Men att fördjupa sig i det är kanske att förstå samhällena bättre 
och vad bekymren ligger i, det kan man ju ändå ta upp och fördjupa diskuss-
ionen i kring. […] Det begrep jag mer av, och en del av de fortbildningsre-
sor vi gjort kan man säga ha påverkat undervisningen. (Ingvar) 

 
Som framgår under nästkommande dimension är kanske den viktigaste 
händelsen i Ingvars lärarbana då han bytte till sin nuvarande arbetsplats. Det 
var först då som möjligheten gavs att få så mycket fortbildning. Han säger 
att då de är så ämnesfokuserade krävs det mycket fortbildning. Elever och 
föräldrar kräver att lärarna har spetskompetens i det de undervisar om. Det 
är helt enkelt lättare att motivera fortbildning som är ämnesanknuten och 
lättare att få den beviljad. Och som vi sett både då det gäller resor med ele-
ver och utan har de ibland kunnat finansieras med externa medel. 

Också David säger sig fått en del fortbildning och att han känner sig ge-
nerellt nöjd, inte minst att det förbättrats under senare år. Exempelvis hade 
han vid intervjutillfället nyligen varit på Hjärnans dag och en tvådagars kurs i 
förhandlingskunskap. Han säger sig uppleva att den fortbildning han fått 
reellt påverkat undervisningen. Det exemplifieras genom: 
 

Du blir själv engagerad, du får veta det senaste. Flera gånger när man ska ge 
exempel, levandegöra undervisningen, kommer exemplen från fortbildning-
arna […]. Och det ger en auktoritet bland eleverna. Jag kan säga att jag fak-
tiskt varit och lyssnat på en av ikonerna inom förhandlingsområdet och då 
berättar man vad man kan om det, jag var på Hjärnans dag och då sa den 
forskaren om sömnen där… De ser att det inte är något jag har läst i en 
psykologibok från 1984, det här är faktiskt direkt. […]. Det är berikande att 
träffa andra, man får se hur det går framåt inom forskningen. (David) 

 
Den som tar upp fortbildning är Julia. Hon ser det som viktigt, ja rent nöd-
vändigt i just samhällskunskap. Hon menar att även om det är i den mindre 
skalan, som en kväll med läromedelspresentation eller en föreläsare som 
besöker arbetsplatsen påverkar det undervisningen positivt. Hon tar ett 
exempel: ”Svanelid är fantastisk att lyssna på. Då blir man inspirerad och 
vågar pröva lite nya ingångar och strukturer […].” 
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10	   	   Den	  styrande	  dimensionen 
 
Under denna dimension samlas mer ”klassiska” ramfaktorer, som skolans 
styrdokument, inte minst läroplaner, ämnesplaner och kursplaner, samt 
ekonomiska och organisatoriska ramar som gruppstorlek, gruppsamman-
sättning, schemaläggning och arbetslagskonstruktioner. Dimensionen pre-
senteras i två huvudvariationer, Styrdokument samt Ekonomiska och organisato-
riska ramar. Samtliga respondenter nämner den första av dessa variationer, 
men det skiljer sig stort dem emellan vilken vikt som läggs vid dessa, från 
Erika som bygger upp stor del av sin berättelse kring dem och vikten att 
följa dessa till Calle och Ingvar, som förvisso ägnar dem utrymme, men då 
mer utifrån kritik mot dem och att en annan prioriteringsordning kan skön-
jas. Den andra av variationerna är det främst Calle, Ingvar och Gunilla som 
står för, med utmärkande tydlighet hos sistnämnd respondent. 
 
Styrdokument	  
När respondenterna talar om läroplaner, som Lpo 94, Lpf 94, Lgr 11 eller Gy 
11, inbegriper det ofta just ämnesplaner och kursplaner. Variationen inne-
håller också sådant som från nationellt politiskt plan styr lärarens vardag 
som timplaner för grundskolan och för gymnasieskolan, de enskilda kurser-
nas längd och kurssystemets utformande. 

Några av respondenterna nämner styrdokumenten endast flyktigt. Andra 
lyfter tydligt fram styrdokumenten, men här finns en skillnad mellan de som 
har en positiv inställning till dem som Erika, Fredrik och Arne och de som 
vill framföra dess negativa påverkan då de upplevs för styrande och häm-
mande som Ingvar och Calle. Angående styrdokumentens betydelse är det 
en respondent som utskiljer sig tydligt. Vi börjar med henne. 

Erika är tydlig med att poängtera styrdokumentens betydelse. Det är den 
mest framträdande av alla påverkansfaktorer i hennes berättelse. Då hon i 
inledningen av intervjun ombeds att lyfta fram de viktigaste faktorerna bör-
jar hon med att dela upp sin yrkesbana utefter vilken läroplan som gällt. 
Gång på gång, även när hon pratar om andra områden, kommer hon in på 
styrdokumentens betydelse. Hon säger att ”[i] vardagen är det de som styr 
oss lärare, förutom det som kallas skolkultur, men så är det, det är styrdo-
kumenten som är viktiga.” Hon ser införandet av nya läroplaner som vat-
tendelare i sin yrkesgärning. De båda läroplanerna som hon arbetat under, 
Lpf 94 och Gy 11, jämför hon gång på gång. Även om det finns en del 
grundläggande likheter dem emellan har de i mångt och mycket haft bety-
delse för hur olika undervisningen har gestaltats för Erika under dessa båda 
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läroplaner. Då det gäller Lpf 94 påpekar hon att den var ganska vag i sitt 
utförande. Hon menar att visst stod det en del att gå efter, men… 
 

[…] det var ganska abstrakt i de gamla ämnes- och kursplanerna. Det fanns 
väldigt många mål, men ganska abstrakta skrivningar kring vad man egentli-
gen skulle göra. Det fanns inte direkt någon relation mellan kursens mål och 
ämnets mål. Det var inte alltid man kunde se hur de hängde samman och 
definitivt inte att de hängde ihop med betygskriterierna. (Erika) 

 
I Erikas berättelse framkommer att hon anser det blivit en förbättring med 
styrdokumenten från 2011, men att en del tankar med dessa inte nått fram 
fullt ut än. Ett av syftena med de nya kursplanerna för grundskolan, som 
hon uppfattar det, är att eleverna när de väl kommer till gymnasiet ska ha… 
 

[…] en viss gemensam kärna som gör att man inte behöver börja om hela 
tiden med till exempel ’Så styrs Sverige’ och grundläggande samhällskun-
skapsfakta. Om det hade varit så i praktiken, att alla elever stod på samma 
punkt när de kommer till gymnasiet, då hade man kunnat jobba mer tema-
tiskt direkt, vilket då hade blivit lättare att foga in alla innehållspunkter. Men 
det är inte riktigt så. […] Det har börjat ändras lite, jag kan se att en majori-
tet i en etta ändå har läst ’Så styrs Sverige’, så jag kanske inte behöver lägga 
fyra veckor på att gå igenom hur vårt politiska system är uppbyggt. Jag 
kanske kan ha det som en liten repetition och sedan går vi in på EU som 
också är tydligt framskrivet. Men om det hade fungerat bra hade det varit 
det allra bästa, då hade man kunnat jobba på ett annat sätt i samhällskun-
skapen. Nu blir det ändå att man måste starta varje område från början, re-
petera eller ta upp de begrepp som är kopplade till ett område. (Erika) 

 
Angående Gy 11 säger hon att det är väldigt mycket mer i samhällskun-
skapsämnet som är specificerat och som ska hinnas med. Även om det är 
mycket i de nya kursplanerna som fanns redan tidigare ”i någon slags ka-
non” är det mycket nytt, vilket styr vad hon tar upp nu. Hon fortsätter med 
att mycket av det som fanns i tidigare kursplaner har skrivits fram ännu 
tydligare nu, som folkrätt, mänskliga rättigheter samt att sociologiämnet är 
tydligare framskrivet. Vidare säger Erika att man enligt de senaste kurspla-
nerna ska hantera även ”det här med grupper, etnicitet, klass, kön, sexualitet 
till exempel och hur de formar ett vi, men också ett dem. Så det är väl nya 
saker som tillkommit.” Men, påpekar Erika, det är inte bara nya saker som 
tillkommit och gamla som skärpts, de senaste kursplanerna har också med-
fört strukturförändringar inom ämnet. Hon säger: 
 

Privatekonomi och arbetsmarknad var ämnen som man tog mer i Samhälls-
kunskap B och C. Nu ligger de redan i 1-kursen. Med privatekonomi menar 
jag då inte ren mikroekonomi utan att man pratar om sådant som lån, hus-
hållsbudget och juridiska kontrakt, som de nu har lagt ner i 1:an på gymna-
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siet. Samtidigt har man behållit aktivt medborgarskap, aktualitetsämnet och 
demokratifostran, det ligger fortfarande kvar i ämnets syfte och i kommen-
tarmaterialen. Så man har lagt in mer än vad som fanns förut. Mer specifikt 
innehåll på samma tid. Man kan inte stanna riktigt lika länge på varje fråga 
som man kunde göra tidigare. […] Samtidigt kan man uttolka i styrdoku-
menten att man mycket väl kan jobba med flera av de här ämnesområdena 
integrerat i form av samhällsfrågor om man skulle vilja. (Erika) 

 
Angående att det tillkommit nya områden inom samhällskunskapsämnet, 
exempelvis sexuella identiteter, nämner Erika att hon inte fått någon fort-
bildning kring detta. Hon fortsätter med att påpeka att en nackdel med 
samhällskunskap är att ”när det läggs till ett ämne förväntas lärarna att klara 
det för att man hänger med i det allmänna på något sätt”, men att det 
kanske inte är självklart inom alla områden. 

När det gäller bedömningen av eleverna menar hon att de båda läropla-
ner hon jobbat under styrt detta på flera konkreta punkter. Hon uttrycker 
att Gy 11 är ”den stora brytpunkten” i detta avseende. Inte minst ser hon 
den som mer styrande än tidigare, men att den är mer tydlig i sina beskriv-
ningar. I jämförelse med Lpf 94 säger hon: 
 

Man jobbade med att ge skriftlig och muntlig feedback innan också, men 
den är mer systematiskt utformad nu. Det hänger ihop med att jag uppfattar 
bedömningen mer konkret nu än i det gamla systemet. Det finns en relation 
mellan ämnets mål och det som faktiskt mäts av och det finns en naturlig 
koppling mellan betygsstegen. Det kunde man inte alltid se då det gäller 
progressionen i det gamla gymnasiet. […] Betygskriterierna kunde vara helt 
disparata. Man kunde säga att man faktiskt kunde göra någonting på MVG-
nivå fast man hade missat en viktig sak på G-delen. Så känns det inte nu, det 
är mer systematiskt utformat, vilket jag tycker är bra. […] Men det är också 
så att det blivit ett mer kollegialt samarbete runt bedömning, det har Gy 11 
fört med sig. Vi hade det innan också för att åtminstone komma till någon 
slags likvärdighet i betygssättning, men vi jobbar mer med sådant idag, som 
sambedömning och att man ger varandra bra exempel. (Erika) 

 
Den mer precisa styrningen i Gy 11 tycker Erika är bra i grunden. Hon ger 
flera exempel på detta, som att det blir mer likvärdigt för eleverna, både i 
innehåll och i kriterierna för bedömning. Likvärdigheten är något hon tyd-
ligt lyfter fram som ett argument varför tydliga styrdokument som också 
följs av lärarna är viktigt. Hon påpekar att förutom att betygen har funktion 
att ge eleverna feedback är de också i de högskoleförberedande program-
men ett urvalsinstrument inför vidare studier. Hon säger att då platserna på 
högskolan tilldelas i konkurrens ”är det rimligt att man vet att en elev tävlar 
med en annan på ungefär lika villkor […] Om man har ett otydligt betygssy-
stem hamnar ganska stor tolkning hos enskild lärare eller lärargrupp på en 
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enskild skola.” Hon säger dock att det inte helt går att komma ifrån att det 
finns viss grad av tolkningsutrymme och att det fortfarande förmodligen 
”finns en brist på likvärdighet”, men att det ändå är bättre nu med Gy 11. 

När vi är på väg att avsluta intervjun vill Erika lägga till några saker som 
återigen berör styrdokumenten och dess betydelse för hennes samhällskun-
skapsundervisning. Den senaste kursplanen har fört in en tydligare veten-
skaplig dimension. Hon menar att det i Gy 11 är mycket mer betoning på 
det vetenskapliga angreppssättet och att eleverna måste prova på olika ve-
tenskapliga arbetssätt och att det dessutom ska vara en progression mellan 
kurserna. Erika försöker träna eleverna i att använda vanliga metoder inom 
samhällsvetenskapen, som intervju och observation. Däremot är hon lite 
försiktig med att låta dem arbeta med enkätinsamlingar. Hon säger att det är 
lite svårt för dem att förstå sådant som validitet och reliabilitet. Hon säger: 
”Man måste prova på olika vetenskapliga arbetssätt. Det är ju en del av 
samhällsvetenskapsprogrammet. Man ska öva det inför högskolan.” Ett sätt 
som de gör detta på är att eleverna ska skriva ett stort högskoleförberedande 
arbete i trean på samhällsvetenskapsprogrammet, vilket ska göras med ve-
tenskapliga metoder, inbegripet källkritik, källhänvisningar och opponering. 
Eleverna förbereds dock på detta större arbete successivt under sin gymna-
sietid. I ettan skriver de en mindre uppsats om sociala frågor, i tvåan en 
ganska stor uppsats med tillhörande oppositionsseminarium och i trean 
använder de ”sitt gymnasiearbete för att uppnå examensmålen.” 

Flertalet respondenter är inne på att aktualiteter är viktigt för vad som 
hamnar i undervisningen, men det nämns då främst som en påverkansfaktor 
i sig. Då Erika tar upp samhällskunskap som ett aktualitetsämne är det 
kursplanerna hon återigen vänder sig till. Hon menar att skrivningen om att 
ämnet är ett aktualitetsämne alltid funnits där och att hon ”präglats ganska 
mycket av tanken på att följa med i vad som händer i världen och att lyfta in 
aktuella frågor.” Hon fortsätter med att hon också ser det som att samhälls-
kunskapen ska främja elevernas utveckling till aktiva medborgare. Också i 
detta återvänder hon till kursplanerna och gör då en distinktion mellan den 
nuvarande och den förra läroplanen genom att säga att… 
 

[…] [n]u har man ändrat lite på definitionen […]. Då var det mer att man 
skulle kunna agera i olika viktiga frågor i samhällskunskapen. Nu är det mer 
definierat att man ska kunna uttrycka sina kunskaper, eller uttrycka sig så att 
man kan vara med i det offentliga samtalet på olika sätt genom debattartiklar 
eller presentationer av olika slag. Det har varit viktigt, att de fått öva på att ta 
kontakter utanför klassrummet också. Så de två perspektiven, att fostra till 
demokratisk medborgare och att hålla sig á jour med vad som händer, det är 
väl det som är lika före och efter Gy 11. […] Samhällsämnet ska ju utgå från 
samhällsfrågor och fungera för att skapa förståelse för det samhälle som ele-
ven lever i, som han eller hon kan komma att leva i, med ett historiskt per-
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spektiv. Och här hoppas man väl ifrån Skolverkets och statsmaktens sida att 
det ska vara så att man bär upp eleverna till demokratiska individer, helst 
genom att diskutera och stångas med olika samhällsproblem. Så tänker jag 
kring både det som skiljer och vad som är gemensamt. (Erika) 

 
Förutom allt detta om styrdokumentens betydelse tar Erika upp själva kurs-
systemets utformning på gymnasieskolan. Hon är till viss del kritisk till detta 
eftersom det stressar eleverna, men att hon också tar det i beaktning i sin 
genomgång av kriterierna vid momentplaneringar. När vi kommer in på att 
eleverna är mer stressade nu säger hon att det främst kanske inte är be-
tygskriterierna i sig utan just kurssystemet som stressar, där eleverna inte 
som på högstadiet under flera år kan arbeta sig uppåt mot nians mål. 

Även om Fredrik inte lägger samma centrala vikt vid styrdokumenten 
som Erika talar han ändå en del om dem. Angående införandet av Lgr 11 
menar han att han känner sig mer styrd, det är svårare att ta ut de där sväng-
arna han kunde innan, men så säger han: 
 

Jag tror att man kan ta med det ändå, men du får ändå ramarna för ämnet. 
[…] Kanske att man har fått bli mer genomtänkt i de bitarna. Jag tänkte en 
sak som våra pedagogiska planeringar [respondenten visar en]. Det blir väldigt 
tydligt med syftet, centrala innehållet, konkretisering av mål, arbetssätt, be-
dömning. Så här ser det ut för oss […]. Friutrymmet var betydligt större in-
nan, men jag menar inte att jag har gått från ett sätt att undervisa till ett an-
nat, absolut inte. (Fredrik) 

 
Angående planeringen han visar upp säger han att man hämtat denna från 
syfte och centralt innehåll i styrdokumenten och att de sedan gjort det hela 
mer ”elevvänligt” genom att eleverna tydligt får del av arbetssätten och be-
dömningsgrunderna i avsnittet i fråga samt att detta presenteras för eleverna 
på ett för dessa begripligt språk. Fredrik medger att det kan vara ett trist och 
tråkigt sätt att delge eleverna vad som ska göras, hur detta ska ske och hur 
det ska bedömas, men det är ett sätt att tydliggöra för både elever och för-
äldrar att man följer läroplanen. Även om han tycker att den senaste läro-
planen ger mer uppstyrd undervisning och som han medger också ger en 
viss stress att hinna med allt, är han i grunden positiv till den, dels genom 
dess tydlighet gentemot honom själv som lärare, dels mot elever och föräld-
rar. Angående upplevd stress med den senaste läroplanen säger han att… 
 

[…] kriterierna ska förvisso vara färdiga i nian, men visst känner man en 
form av stress, pedagogisk stress, att hinna. Om man tänker sig en termin, 
fyra avsnitt, en månad, men man vet att det rycker och sliter i schemat, så 
det hinns aldrig. […] Jag kan säga att vi inte kommer att hinna allt som står i 
läroplanen, vi kanske är inne och tangerar, men då gör jag den analysen, en 
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elev kanske säger att vi inte ens har pratat om någonting, medan jag kan säga 
att vi var inne och vände lite. Det kan vara en liten stress. (Fredrik) 

 
Flera gånger är Fredrik inne på att den senaste läroplanen är den som tydlig-
ast sätter sina spår i samhällskunskapsundervisningen. Dels syftar han till 
denna läroplan i sig som dokument, men han tror också att det har att göra 
med hans ökade erfarenhet inom yrket. Som framgått säger Fredrik att det 
är den senaste läroplanen som han säger ”lever närmare” honom än föregå-
ende. Han fortsätter detta resonemang med att… 
 

[…] det betyder inte att jag till punkt och pricka följer den för det gör jag 
säkert inte som det är tänkt. Men att det på något sätt betyder lite mer, eller i 
alla fall, jag reflekterar över den. Det är inte säkert jag alltid tycker precis så, 
men nu har vi den här och den ska vi faktiskt gå efter, det är inte så att jag 
står och väljer. (Fredrik) 

 
Även Arne ser införandet av nya läroplaner 2011 som något som påverkade 
undervisningen i mångt och mycket, detta ofta ur en positiv synvinkel. Som 
vi sett tar Arne upp att han upplever att hans ökande erfarenhet under de 
första tio åren innebar att han började se på undervisningen med andra 
ögon. Men det var inte bara denna ökade erfarenhet som medförde föränd-
ringar utan också läroplanen från 2011 som fick honom att börja reflektera 
över att det inte kan vara ”samma saker som behövs idag som behövdes för 
tjugo år sedan” när jag själv gick i skolan. Han säger också att han kände att 
Lgr 11 i mångt och mycket bekräftade de tankar som redan hade börjat gro 
hos honom. Inte minst kände han igen sig i att han inte bara ska ”förbereda 
eleverna för att vara goda samhällsmedborgare utan […] också förbereda 
dem att vara aktiva samhällsmedborgare.” Detta ser han tydligare i Lgr 11 än 
i föregående läroplan. Men, han poängterar att den positiva bild han har av 
Lgr 11 främst gäller samhällskunskap. 
 

Jag tycker att i samhällskunskap har den nya kursplanen verkligen öppnat 
upp möjligheterna och också gått i en riktning som passar mig, nämligen 
mot att stärka individen. Det handlar ju om demokrati. Demokratin är ju 
ifrågasatt idag på ett annat sätt. […] Det är inte samma sak i de andra äm-
nena, men absolut i samhällskunskap. Det samhällskunskapsämne som jag 
ska undervisa idag i känns väldigt rätt för mig jämfört med tidigare. […] [Ti-
digare var det] att föra över kunskaper, ’kan du det här så kan du fungera i 
Sverige’, om du vet hur lagar fungerar, om du vet hur media fungerar. När 
jag undervisade om media så handlade det mycket om att känna till vilka 
olika typer av medier som fanns och hur reklam påverkar oss. Idag jobbar 
jag utifrån att utveckla […] en ifrågasättande, en källkritisk, en analyserande 
och reflekterande förmåga. (Arne) 
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En annan sak Arne tycker att man med Lgr 11 lyckades bättre med än före-
gående läroplan är implementeringen, inte minst kring bedömning. Han 
menar att det under Lpo 94 ofta blev att man såg kunskap som ett kvantita-
tivt mått, ju mer eleven kunde om ett område faktamässigt dess bättre. Man 
glömde bort sådant som färdigheter. Han säger: 
 

Jag är mycket väl medveten om det att det inte var Lpo 94:s grundtanke, men 
det var så det blev. […] Många lärare, som jag då såg upp till […] och tog in-
tryck av, fortsatte i princip att istället för att sätta en femma för att man 
kunde mycket fick man ett MVG för att man kunde mycket. (Arne) 

 
Arne har som framkommit sitt stora engagemang mot främlingsfientlighet 
och en sak han preciserar då han tar upp att Lgr 11 stödjer hans riktning är 
att i denna ska eleverna inte bara jobba med mångkulturella aspekter av 
samhället, de ska också kunna se positivt på ett sådant samhälle. 

Som vi sett upplever Erika, Fredrik och Arne att styrdokument är viktiga 
ur en mer positiv vinkel för hur samhällskunskapsämnet gestaltar sig i 
undervisningen, om än i olika grad. Något som de är eniga om är att det är 
Gy 11 och Lgr 11 som mest påverkat i en positiv riktning. Detta skulle för-
visso kunna ses som ett utslag för att det är den senaste läroplanen som 
också tämligen nyligen implementerades och att det är den som då ligger 
respondenterna närmast i minnet och känslomässigt. Jag gör dock tolkning-
en att det är en reell skillnad för dessa tre lärare då de ger konkreta exempel 
på vad det är som skiljer Gy 11 och Lgr 11 kontra Lpf 94 och Lpo 94. 

När Gunilla inledningsvis i intervjun uppmanas att fritt prata om det 
som hon ser som den viktigaste påverkansfaktorn kommer hon direkt in på 
styrdokumenten. Hon uttrycker det som att kursmål, läroplaner med mera 
är det jobb som hon är satt att göra. Detta, hennes uppdrag, är det viktigaste 
för henne, men samtidigt har det hela tiden varit en utmaning att tolka vad 
de egentligen betyder och vad som utifrån dessa skall göras. I samband med 
detta uttrycker hon att det varit en fördel att ha varit på en stor skola där det 
funnits många kollegor att diskutera frågor likt dessa med. 

Gunilla som förutom samhällskunskap har matematik som ämne kom-
mer in på att det är en hel del skillnad i hur styrdokumenten påverkar 
undervisningen i de båda ämnena. Hon säger sig ha betydligt större friut-
rymme i samhällskunskap i jämförelse. I samhällskunskap har hon friut-
rymme i både metod och innehåll, emedan det i matematik är inom metod-
området det ligger. I matematikundervisningen styr de nationella proven 
mer på detaljnivå vad som måste tas upp, emedan det är mer övergripande i 
samhällskunskap, exempelvis EU och om Europafrågor. Hon säger att: 
”Det kan man göra på olika sätt, på olika djup, olika mycket, så det är ett 
stort friutrymme.” När jag ber henne följa upp säger hon: 
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Om du ska lära dig att redogöra, analysera och dra slutsatser, det är klart att 
man skulle kunna säga att inom ett visst ämnesområde kanske jag mer foku-
serar på redogörelse, sedan kör vi mer analys på ett annat område och så vi-
dare. Läser jag styrdokumenten inser jag att jag måste prioritera. ’Var skjuter 
vi in oss?’ Och givetvis att man ska ha möjligheten att visa på de olika fär-
digheterna mer än en gång, men det är klart, det spelar roll. 

 
Men det finns friutrymme av olika slag menar Gunilla. Hon säger sig be-
höva använda friutrymmet att ta sina egna beslut om undervisningen utifrån 
den elevgrupp hon har. Här menar hon finns det en viss skillnad mellan 
samhällskunskap och matematik och gör följande reflektion: 
 

Även om allting är väldigt komplext när det gäller samhällskunskapen och 
även om det är ett svårt ämne, så om man bestämmer sig för att intressera 
sig för ’här och nu’, tror jag att det kan fungera väl, även om man inte gjort 
så mycket själv tidigare som elev. Men har du dåliga förkunskaper i matte 
tror jag att det påverkar dig, och självklart också min undervisning på ett an-
nat sätt för det måste komma upp för att man ska komma vidare. (Gunilla) 

 
Men visst, friutrymmet till trots, så spelar bedömningskriterierna stor roll. 
När hon utformar undervisningen i samhällskunskap vet hon att vissa ar-
betssätt och uppgifter ger bra bedömningsunderlag som också täcker in 
många av de mål som hon ska ta sig förbi. Hon säger sig på något vis alltid 
behöva ha med det här med bedömning, men att det ibland ter sig konflikt-
fyllt. Dels vill hon ibland göra saker ”bara för att det är intressant och kul”, 
inte för att de ska bedömas, dels känner hon att ”eleverna inte ska behöva 
bli bedömda varenda sekund.” Men, påpekar, ”[…] du måste kunna moti-
vera både för dem, och dig själv varför de får ett visst betyg.” Men visst 
skulle det ”varit skönt att sluppit att tänka på det.” Kanske skulle det varit 
bra om det kommit utomstående examinatorer som bedömt eleverna så hon 
kunde ägna sig mer helhjärtat åt själva undervisningen. 

Vi kommer in på att Gunilla arbetat under tre läroplaner samt också tre 
olika betygssystem. Hon säger att hon upplever att det är ”smärtsamma 
förändringar” varje gång det kommer en ny större reform. När jag frågar 
vad hon menar med detta får jag följande svar: ”Att tolka. ’Vad menar man 
här? Vad tänker man?’ Så är det innan man gjort det till sitt. Och de är väl-
digt vaga. Det är inte så att jag får besked att ’så här och så här är det’. Ab-
solut att det är tolkningsutrymme på gott och ont.” 

Likt flera respondenter säger sig Gunilla ha en känsla av att styrdoku-
menten är viktigare idag än tidigare. Inte minst säger hon att det förs mycket 
mer diskussioner om dem, särskilt betygssättningen, hur kriterierna ska tol-
kas och hur stoffet ska förmedlas. Det är mycket nytt nu att förhålla sig till. 

Under intervjun med Gunilla kommer hon ett flertal gånger in på den 
politiska dimensionen av skolsystemet och dess utformning, något som hon 
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ser som viktig påverkansfaktor, inte minst som hämmande faktor. Vi kom-
mer in på att det idag är en större grupp elever som inte är motiverade att gå 
i gymnasiet, i alla fall inte vid just den tidpunkten i livet. Gunilla säger att 
den stora skillnaden mot tidigare är att de som inte ville gå i gymnasiet, inte 
heller gick. Det fanns andra alternativ tidigare. Hon påpekar att: 
 

Nu är det så att de som inte riktigt vill, har inte så många bra vettiga alterna-
tiv. Det hade man på ett annat sätt. Även om du gick kunde du gå de tvåå-
riga varianterna. Det fanns en back-upp som är en otrolig brist idag. Bekym-
ret är att vi har en skola som förutsätter att alla ska göra samma sak, samti-
digt. Så är inte verkligheten. Det tycker jag är bekymmersamt. […] Det är ju 
inte så att om man är skoltrött kan man få jobba och sedan få chansen, man 
monterar ju ner Komvux och annat. Det är väldigt synd för det är många 
som inte mår bra i svensk skola som hade mått otroligt mycket bättre någon 
annanstans, och det spiller självklart över. De är fler idag. (Gunilla) 

 
En sak som Gunilla flera gånger återvänder till är hur själva gymnasiet är 
organiserat. Det hon främst påpekar är det kursutformade systemet där 
eleverna inte får slutbetyg i ett ämne utan betyg i varje enskild kurs, vilket 
hon säger stressar eleverna otroligt mycket, inte minst i de kortare kurserna. 
Det finns inte tid för några tillfälliga svackor, ”[d]u kan inte vara deprimerad 
i två månader för att det sedan ska rulla på”, säger hon. Men det påverkar 
inte bara eleverna utan även henne själv och undervisningen. Hon säger: 
 

Förut satte jag ett slutbetyg efter tre år och jag hade också haft mina elever 
under tre år. Jag hade en helt annan relation med dem följaktligen. Jag får 
fortfarande julkort från vissa som jag hade under tre år. Nu går eleverna ut 
och in och man knyter inte an på samma sätt för det är ingen som orkar det. 
De orkar inte det. […] Då är det ännu viktigare med betygsunderlag idag 
faktiskt. Kurserna är kortare. Nu ska jag sätta betyg, och detta betyg kom-
mer att sitta. Du har inte tre år på dig att sätta ett slutbetyg. (Gunilla) 

 
Gunilla säger att det blev förändringar redan då det kursutformade systemet 
infördes, men att stressen ökat i kombination med att en hårdare bedöm-
ning tillkom med Gy 11. Det är mer fokus på att ideligen bedöma, samtidigt 
som varje enskild kurs, ibland korta sådana, ska vara färdigbedömda vid 
kursens slut. Det blir inget andrum varken för elever eller lärare, eller som 
hon uttrycker det; Det är ”[…] mycket mer fokus hela tiden, hela tiden.” 

Som vi sett tar Hanna gärna de yrkesförberedande klasserna. Men de nya 
styrdokumenten från 2011 har skapat en del problem menar hon. Främst är 
det att den obligatoriska samhällskunskapskursen för dessa elever har mins-
kats till 50 poäng. Men det handlar också om en samhällsförändring i stort 
och ökade krav i kursplanerna som kombinerat med minskningen av kursti-
den ofta blir problematiskt. Hon uttrycker om 50-poängskursen: 
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Den gör sig inte, och jag ser att det skulle finnas ett oändligt behov. Jag har 
än en gång slagits av hur lite de vet om omvärlden. De skulle verkligen be-
höva en termin till, även om det var grundläggande saker. Jag ska lägga till, 
kravet som finns att de också ska kunna analysera lite, det behövs tid för att 
kunna jobba upp den kompetensen. Och det gör du icke på en termin med 
de här, så där får man se mellan fingrarna. (Hanna) 

 
Hon står inte ut ”med den här fabrikstillvaron” som hon anser att dessa 
korta kurser innebär, det är bara ”in med dem och ut med dem.” Hon tyck-
er inte att det ges tid för att saker och ting ska hinna ”landa” och att under-
visningen mer är inriktad på att få in ett betygsunderlag. Hon hinner inte 
ens lära känna sina elever innan det är dags för nästa kull med 30 nya. 

Hanna återvänder flera gånger till att styrdokumentens utformning måste 
ses som ett resultat av samhällsutvecklingen i stort. När den senaste läropla-
nen Gy 11 infördes hade samhällsutvecklingen pågått i mer än ett årtionde 
som bakgrund till hur den utformats. Allt ska mätas och värderas i detalj nu, 
det är inte samma jobb längre uttrycker hon. Pålagorna blir allt fler och 
tyngre och hon hänvisar till att det är hennes långa erfarenhet som till viss 
del räddar situationen. Hade hon förhållit sig bokstavligen till allt vad dessa 
styrdokument tar upp hade hon enligt egen utsaga ”gått under”. Hon har 
byggt upp en erfarenhet som gör att hon kan sålla, gallra och vikta innehål-
let i styrdokument på ett sätt som hon tror att nyexaminerade har betydligt 
svårare att göra. Hon avundas dem inte. Hanna kommer sedan in på att det 
kanske är vid just bedömningsarbetet som de största förändringarna har 
skett i samband att 2011 års kursplaner infördes. Om detta säger hon att… 
 

[…] det som styrdokumenten säger om bedömning ser väldigt annorlunda 
ut och det här med att de ständigt ska ha feedback bara de yttrar sig. Någon-
stans gör det någonting med en. […] En del av det här har förstås varit bra, 
men ibland kan jag bli väldigt trött på hur man petar sönder allting och hur 
en sådan här matris ser ut, […] man ska sitta med någon slags pincett. Det 
är ett antiintellektuellt förhållningssätt som stör mig. Jag blir så trött på det 
här petandet istället för att man förhåller sig till en helhet. Man sitter inte 
och petar med feedbacken på en liten ynklig text från en 16-åring som fak-
tiskt inte har så mycket att säga om någonting, utan det tar tid att bygga upp 
en bank där du kanske kan använda de här begreppen [hänvisar till styrdoku-
mentens bedömningsmatriser], det stör mig. (Hanna) 

 
Som synes har Hanna en del kritik mot det som hon upplever som allt för 
snäv uppstyrning. Samtidigt är hon medveten om att hon i egenskap av 
arbetslagsledare delvis varit med och styrt upp själv. Men hon menar att det 
måste finnas någon form av kvalitetssäkring på en skola som hennes. Skolan 
är stor och det arbetar ett stort antal samhällskunskapslärare där. Det finns 
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behov av samarbete och avstämning för att undervisningen ska bli ungefär 
jämbördig angående innehåll, nivåer och annat i de olika klasserna. 

Calle är noga med att lägga in den politiska dimensionen angående styr-
dokumenten och säger att den politiska styrningen är den aspekt han lägger 
störst vikt själv när han läser en ny läroplan. Han försöker bilda sig en över-
gripande uppfattning av vad politikerna har för grundläggande syfte med 
skrivningarna. Han tänker på vad politikerna önskar sig att undervisningen 
ska leda fram till för medborgare. Men då han väl satt in sig i dessa övergri-
pande syften, då är det inte lika viktigt att gå in på detaljnivå. Han säger: 
 

Sedan hur det tar sig i uttryck i detaljstyrningen, det är jag inte så intresserad 
av, den kan jag förhålla mig till när jag vet vad statsmakterna vill med det här 
och kan jag sympatisera med det eller kan jag inte sympatisera det, det är 
den frågan som blir den viktigaste för mig. Än så länge har jag inte hamnat 
situationen att jag inte kunnat sympatisera med den, för då får jag problem. 
Vad ska jag göra då? (Calle) 

 
Som synes är eleverna i fokus för Calle, oavsett vad läroplaner uttrycker. 
Men som också framgår tycker han inte det mer grundläggande i styrdoku-
menten känts främmande för honom, även om det inte alltid varit på detalj-
nivå. Han säger också att han inte har något större förtroende för statens 
möjligheter att kontrollera enskilda skolor, oavsett om det varit de gamla 
Länsskolnämnderna eller den nuvarande Skolinspektionen som utfört kon-
troller. Det är och har alltid varit mer av en pappersprodukt där man bockat 
av om erforderliga dokument finns på skolan., som att det finns likabehand-
lingsplan, men sedan tittar de inte efter om eleverna faktiskt är likabehand-
lade. ”En förståndig rektor ser till att han har dokumenten i sin pärm så han 
kan plocka ut dem och visa när de kommer.” 

Calle fortsätter att prata om kontroll och styrning och påpekar att han 
ändå studerat styrdokumenten noga, men han tar också upp att även om de 
under sifferbetygens tid kunde vara ”oerhört precisa” så var de ändå… 
 

[…] fria i den meningen att jag skulle tagit upp den här delen som skulle 
vara med, men det sades inte hur mycket jag skulle ta upp det. I princip 
skulle jag klara mig från en skolinspektör […] genom att säga att vi tittat på 
innehållsförteckningen angående det här så hade man behandlat det. Den 
kreativa läraren, även den hårt styrde, kunde hantera det också. (Calle) 

 
Då vi kommer in på betygssystemen och dess förändringar över tid framför 
Calle att dessa spelat stor roll för undervisningen, detta i betydelsen av be-
dömningsaspekten. Han tycker att övergången från sifferbetyg till Lpf 94:ans 
trestegsbetyg underlättade bedömningsarbetet. Det gamla relativa systemet 
hade alldeles för mycket av sorteringsmekanism över sig för att han skulle 
känna sig bekväm. Även den tredelade skalan hade sina brister, inte minst 
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var G-spannet så stort att där återfanns både elever som knappt gjort något 
och de som kämpade allt vad de förmådde. Det skapade en hel del frustrat-
ion. Nu tycker han att sorteringsfunktionen återinförts till stor del med sy-
stemet A till F. Men, återvänder han till, oavsett hur många steg man än 
inför i betygsskalan så kommer det att finnas gränsfall, så införandet av nya 
system förändrar egentligen ingenting. Men det var ändå lättare med den 
tregradiga skalan säger Calle, och betonar ännu en gång att det ändå var 
mindre av den sorteringsmekanism som han i botten ogillar. Men slutligen 
säger han suckande: ”[…] men, vilket betygssystem är rättvist?” 

I mångt och mycket av det Calle tar upp finns det en elevnära dimension, 
också då han är inne på styrdokumenten och hur han försökt att anpassa 
dess innehåll till eleverna. Ibland på en högre svårighetsgrad än framskrivet, 
ibland anpassat efter lättare nivå, allt efter vilka elever och vilken tidsperiod 
han åsyftar. När det gäller elevanpassning säger han att: 
 

Där har nuvarande läroplan anpassat sig en del och tar upp om ’din eko-
nomi’ istället. Om vi ska prata ekonomi kan det väl vara intressant att veta 
hur utbud och efterfrågan går till, men lägg inte ner energi på Lorentzkur-
vor, som faktiskt kunde fascinera elever på ett tidigt 80-tal som skulle bli in-
genjörer därför att det fanns en matematik i, man kunde plocka in derivator 
och sådant, och då blev de ju intresserade av det. Men jag vet inte om de 
blev mer samhällsekonomiskt bevandrade för den sakens skull, men du 
kunde möta dem med deras intresseområden. Det var betydligt svårare att 
prata om till exempel kärnkraft och sådana saker som var aktuella då, de var 
ju som tekniker väldigt positiva till det. (Calle) 

 
Angående kursplanernas innehåll säger han att det ett tag skulle vara mycket 
kritiskt tänkande, men att det känns svårare att arbeta med nu, men han 
påpekar att eleverna ändå ska vara medvetna om det och att det finns olika 
politiska förhållningssätt. Calle fortsätter med att resonera om hur innehållet 
i undervisningen har förändrats över tid och säger att området samhällseko-
nomin har minskat i betydelse samt att området kulturgeografi mer eller 
mindre kommit att utgöras av miljöfrågor, men att statskunskap och socio-
logi stått sig då de är så grundläggande inom ämnet och att dessa delar har 
”[…] en större mänsklig påverkan.”, men det han tar på största allvar, det 
är, ”[…] att vi ska fostra våra adepter till samhällsmedborgare.” 

En av de viktigaste orsakerna till att det behövs göras omstruktureringar 
i vad som tas upp och i vilken omfattning olika delar får utrymme, menar 
Calle, är att samhällskunskapsämnet har fått allt mindre tid till förfogande. 
Han tänker främst på att kursen i samhällskunskap för yrkesprogrammen är 
nere i 50 poäng. Han ser det som ”50 poäng meningslöshet i princip, det är 
bara information, […] ett svek mot den svenska begåvningsreserven, ef-
tersom jag själv känner till att man vaknar rätt var det är.” Om man har 
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högskolebehörigheten med sig, då gör det inte så mycket om man skulle 
vakna till lite senare i livet, ”det blir en jättetröskel.” Även om det finns 
möjlighet för eleverna på de yrkesförberedande programmen att nå högsko-
lebehörighet måste de göra ett aktivt tillval för att få denna. Calle säger i 
samband med detta att om det känns motigt att studera, då är det lättare att 
välja en utbildning med mindre krav, för ”[…] vem vill välja till?” Om den 
föregående strukturen om att samtliga gymnasieutbildningar hade samma 
grundläggande kurs i samhällskunskap säger Calle: 
 

Det var jättebra. Samma kärnämneskurs, det vill säga samma resurstilldel-
ning, men […] det var ju tydligt utskrivet i den läroplanen att det inte hand-
lade om att göra lika för alla utan man skulle anpassa det till elevernas förut-
sättningar. Gy 11 tycker jag utifrån det är ett svek, inte bara utifrån samhälls-
kunskapsämnet utan utifrån möjligheterna att gå vidare. (Calle) 

 
Som vi sett lägger Erika stor vikt vid styrdokumenten och att dessa följs. Vi 
har också sett hur Fredrik uttrycker att styrdokumenten blivit viktigare allt 
efterhand, inte minst sedan reformen 2011 och att Arne säger att med Lgr 
11 kände han igen sig i det han såg som viktigt i undervisningen. Ingvar 
däremot är snarare Erikas, Arnes och Fredriks motsats. Han är på många 
sätt mer lik Calle i sin lite mer skeptiska inställning till styrdokumenten och 
statsmakternas inblandning i dessa, men i jämförelse är ändå Ingvar mer 
kritisk. Angående den stora skillnad som den senaste läroplanen från 2011 
som Erika, Arne och Fredrik vittnar om, säger Ingvar att den inte haft nå-
gon större inverkan alls, ”[d]e kunde allvarligt lika väl kunnat strunta i” att 
införa den. Den tid och papperskostnad som den tagit i anspråk kunde lagts 
på något bättre. Inte minst i samhällskunskapsämnet har han inte behövt 
ändra någonting direkt. Om detta påpekar han: 
 

Det är ingen större skillnad i det centrala innehållet förutom att det är fler 
mål och att det som man ska gå igenom är mer uppspaltat, men det har man 
ju gjort innan också. Dessutom hinner man inte med allt som står där, man 
måste ändå göra ett urval. […] [M]an skulle kunna justera de gamla kurspla-
nerna utan att lägga ner så mycket tid på det. […] Det som faktiskt är mest 
intressant är att privatekonomi står med i centralt innehåll och det är det 
enda kriteriet som står med även i betygskriterierna. Det måste vara banker-
na som har lobbat in det. Så där ser man så att säga en lobbyorganisation 
mellan raderna [skratt]. (Ingvar) 

 
Ingvar menar att styrdokumenten egentligen inte är styrande, och har aldrig 
varit det, de snarare ”bekräftar det som man redan håller på med.” Han 
menar att nya kursplaner är ett sätt för Skolverket att visa vad som redan 
diskuteras inom ämnet och dess utveckling, ”[u]ngefär att man sätter upp 
fingret och känner åt vilket håll det blåser.” Han tar exemplet i samhällskun-
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skap att då det i 2011 års kursplaner skrevs in att privatekonomi och allmän 
ekonomi skulle ha större betydelse, ja, då hade samhällskunskapslärare re-
dan gjort detta från 2008 i samband med finans- och bankkrisen. Han me-
nar också att bankerna efter krisen behövde ”visa sig mer på den positiva 
sidan.” Ingvar säger att bankerna erbjöd sig att komma ut och hålla kurser i 
privatekonomi som ett slags ”goodwill”, det är vad han säger är hans egen 
tolkning. Enligt Ingvar kan hans ståndpunkt angående styrdokumenten 
sammanfattas som följer: 
 

Kursplanen är som en slags mätare av samhällsdiskussionen skulle jag vilja 
påstå, vilket gör det till ett väldigt intressant material egentligen som man 
skulle kunna använda i undervisningen på ett annat sätt än idag […]. Så 2011 
har nog inte påverkat alls egentligen, men om man summerar det här med 
1994 så är det väldigt betydelsefullt […]. (Ingvar) 

 
Som synes tycker Ingvar inte att det är 2011 års styrdokument som är den 
stora vattendelaren utan snarare de från 1994. Inte minst då det gäller be-
tygssystemet ser Ingvar, likt Calle, att Lpf 94 är av större vikt. Betygssyste-
met för oss nu in på området bedömning, det område som Ingvar uttalar sig 
mest om. Även inom detta område kommer han in på att det inte är någon 
större skillnad mellan Lpf 94 och Gy 11. Det viktiga som händer angående 
betygssystemet är förändringen 1994. Om 2011 års förändrade betygssystem 
anser han att det från föregående tidsperiod lika väl kunde varit kvar. Om 
man hade velat ha fler steg hade det räckt med att dela de gamla i vardera 
två kriterier. ”Det hade man kunnat göra med ett pennstreck”. Som fram-
gått säger sig Ingvar varit betydligt mer bunden till styrdokumenten i början 
av sin yrkesbana, men att han allt mer fjärmat sig från systemet som han 
inte ser som rättssäkert och rättvist, med hög inflationsrisk. När vi kommer 
in på att det dels är svårt att hitta rättssäkerhet i systemet, dels att lärare har 
ett visst mått av friutrymme säger han: 
 

[Man] tar sig den rätten. Det gjorde man inte i början, men det hade att göra 
med att man var osäker. Sedan har det varit väldigt mycket fokus på be-
dömning sista tiden, men jag har försökt att undvika det där, för jag tycker 
att den biten är väldigt svår att finna en gemensam ram kring. Hade man va-
rit intresserad av det hade man haft systemet på ett helt annat sätt. […] Där-
för kan man inte lägga ner för mycket fokus på det, det är ungefär som att 
fundera på om Universum är oändligt eller inte. Det kan man inte lägga fo-
kus på, men sedan har man gjort det ändå i kommunen. Men det är väl för 
att låtsas att det finns någon möjlighet att hitta någon rättssäkerhet. (Ingvar) 

 
Ytterligare kritik mot det svenska skolsystemet som Ingvar tar upp är att 
han ser hela systemet som cyniskt. Det verkar inte syfta till elevernas bästa 
utan syftar snarare på att ”vissa ska göra karriär.” Han ser inte att undervis-
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ningen, skolans kärnverksamhet, är det väsentliga då utbildningspolitiska 
beslut ska tas, vilket gör att lärare sluter sig inom sin egen grupp ”eller 
struntar i det som händer runt omkring en.” Ingvar pratar om en förtroen-
deklyfta och att det är ”en förtroendekris i hela det svenska skolsystemet.” 
Kritiken och misstroendet för utbildningssystemet har lett till att han allt 
mer börjat utgå från själva ämnet som ”en slags nyckel för att förstå det och 
också en slags rättviseaspekt.” Kursplaner är en sak, men erfarenheten och 
att ämnet bör vara rådande är en annan. Han exemplifierar med att… 
 

[…] nu är det väldigt mycket fokus [på] att eleverna ska nå alla de här krite-
rierna för att man ska kunna sätta ett betyg, eller om man inte når alla krite-
rierna ska man sätta ett sämre betyg. Och så är det någon elev som varit sjuk 
någon gång, så man kanske inte har hunnit testa det kriteriet, det är klart att 
då får man ju strunta i det, man kan inte låta sig styras på det viset. […] 
[D]et är inte så att jag är helt anarkist, men däremot kan man väl säga att 
man har ett annat förhållningssätt till [styrdokumenten]. Man tar intryck av 
dem och läser dem naturligtvis, och påverkas naturligtvis. (Ingvar) 

 
Ingvar anser att man borde ta in externa bedömare. Så gör man i Danmark 
med gott resultat, påpekar han. Det är vad han säger ett sätt att komma från 
det han flera gånger benämner ”gungfly”. Ingvar är dock noga med att på-
peka att det kanske inte är styrdokumenten i sig som är så problematiska 
utan sättet man hanterar dem på. De är som han säger så innehållsrika så 
man kan i princip motivera vad som helst utifrån dem, ungefär som Bibeln. 
Så det Ingvar framhåller som det han kanske ser som mest problematiskt 
och det han måste förhålla sig till som lärare är betygsinflationen och de 
strukturella problem som ligger bakom. I jämförelse anser han dessutom att 
det blivit värre nu på senare tid. Han säger: 
 

Vi märker en betygsinflation som […] är större vad jag vet idag än vi hade 
på 90-talet. Systemet som vi har nu med A till F, det är ju samma som vi 
hade med MVG, G, VG, det finns inga tillbakahållande faktorer inbyggda 
alls, för det finns ju ingen som vill ha ett dåligt betyg. Lärarna vill inte sätta 
dåliga betyg, eleverna vill inte ha dåliga betyg, föräldrarna vill absolut inte ha 
det, skolorna vill inte ha det för vi konkurrerar med varandra. Sätter vi för 
många F här sticker eleverna till något annat ställe. De strukturella bekymren 
som finns i skolan, de har man över huvud taget inte gjort något åt. […] 
Man kan ju skriva vad som helst, men det är ju intressena som styr. (Ingvar) 

 
Slutligen går vi in på att skolan idag är målstyrd, något som Ingvar anser 
påverka i negativ bemärkelse, att det inte finns några ”undervisningsdidak-
tiska fördelar” utan gör istället att skolan spretar åt olika håll. Han anser att 
reformen är misslyckad och att det är en produkt av 90-talskrisen. Han kän-
ner stor besvikelse gentemot de politiker, som ytterst också varit Ingvars 
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chefer, då de inte ens bett om ursäkt för de felsteg som de, enligt hans sätt 
att se, begått. Ingvar kommer in på ett resonemang kring det moraliska i 
politikernas agerande. Han ställer sig frågan om vem som begår de största 
moraliska felstegen: ”Jag som inte låter mig styras av dem eller de som tar 
beslut som över huvud taget inte är motiverade utifrån verksamhetens krav? 
Om det nu finns en gud och han ska räkna våra synder så tror jag att jag 
kommer bättre undan än Göran Persson om jag ska vara ärlig [skratt].” 

När jag intervjuar Julia och inledningsvis ber henne prata fritt kring vad 
hon uppfattar som de viktigaste påverkansfaktorerna säger hon direkt: 
 

Naturligtvis har det varit styrt av läroplaner. […] Jag tittade i mina gamla lä-
rarkalendrar från 70–71. Det som jag kommer ihåg att jag undervisade i 
samhällskunskap, det var bland annat den militära hierarkin. Det var väldigt 
viktigt att de kunde det här med korpral, furir och major och i vilken ord-
ning de befann sig. Det stod i läroplanen. Jag har också haft ett prov tydlig-
en i socialpolitik. Det är ju något som är otänkbart eftersom det förändras 
var tredje månad ungefär […]. Det finns ju inte alls med i den nya läropla-
nen. Man har försökt att anpassa sig efter det […]. Men sedan finns det väl 
vissa saker, som valet och hur Sverige styrs, det har ju alltid varit med. (Julia) 

 
Efter denna inledande passus om styrdokumenten hamnar de i skymundan 
för andra faktorer, som engagemang inom personliga intressen samt didak-
tiska grundidéer. Dock resonerar Julia lite senare en del kring vilka läropla-
ner som hon tycker det varit lättast att jobba under, de har varit mer eller 
mindre tydliga, mer eller mindre krävande. Hon kommer också in på vad en 
del skillnader dem emellan betytt för henne, hon har hunnit med fyra styck-
en och har således en del att jämföra mellan. Hon hävdar att den senaste 
läroplanen är den absolut tuffaste som SO-lärare i alla fyra ämnena att ar-
beta under och att det kanske hade räckt med att endast ha två av ämnena. 
Hon säger också att det är lite speciellt med just samhällskunskap i jämfö-
relse med hennes andra ämnen eftersom ”samhällskunskap […] ständigt 
förändras, […] där sätter sig läroplanen aldrig riktigt ordentligt.” Julia kom-
mer också in på att det är läroplansskiftena i sig som gör det hela arbetsamt. 
Man får titta mycket i läroplanen när det kommer en ny, men efter några år 
är man inkörd och vet vad man ska göra. Och väl då är det dags för en ny. 
Inte minst är det bedömningen hon tycker har försvårats med tiden. Det är 
väldigt många mål nu menar hon, inte bara kunskaper, utan också förmågor. 
Det gör det svårare, ja till och med så stort och omfattande att hon inte 
känner att hon mäktar med allt riktigt, men att hennes erfarenhet kan vara 
till hjälp för att lösa situationen. Hon säger: 
 

Enklast var Lgr 80 i fråga om bedömning. Sedan har det blivit allt mer in-
vecklat. I nya läroplanen där är det ganska tydligt vad man ska undervisa om, 
men bedömningen är väldigt krånglig […] det blir att man satt sig in i läro-
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planen till en början, och sedan alla de styrdokument som har kommit ef-
teråt, de kanske går en ganska spårlöst förbi, för då har man skaffat sig egen 
erfarenhet för hur man vill göra och hur man vill nå målen. Så det är inte sä-
kert att man läst alla de styrdokument som kommit efteråt, och har man 
dessutom fyra ämnen blir det nästan ohjälpligt. (Julia) 

 
I jämförelse mellan Lpo 94 och Lgr 11 är den sistnämnda tveklöst mer kom-
plex och styrande enligt Julia. Hon är dock inte helt negativ till denna hår-
dare styrning eftersom, som hon framhåller, målen blir mer tydliga för ele-
verna, men inte bara vad de ska kunna, utan också vad de ska förstå, ska 
kunna analysera, ska kunna dra för slutsatser, med mera. Detta tror hon är 
bra, samt att eleverna idag också har med sig en tydligare gemensam kun-
skapsbas från de lägre åldrarna då det också i de kursplanerna är tydligare 
styrt. Man vet vad de har läst tidigare säger Julia. Under Lpo 94 kunde ele-
verna komma till sjuan med vilka förkunskaper som helst påminner hon sig. 
Det kunde vara ganska svårt då en del hade fördjupat sig väldigt inom vissa 
områden men samtidigt hade de ingen aning om andra områden. 

Att ha alla fyra SO-ämnena har Julia tidigare sett som en fördel, men nu 
efter 2011 tycker hon inte det längre. Det har blivit för många mål och för-
mågor att förhålla sig till och de är ganska olika ämnena sinsemellan också. 
Framför allt är det Lpo 94 och Lgr 11 hon jämför. Hon säger att det har 
varit olika att undervisa under de båda läroplanerna. Det är i mångt och 
mycket jobbigare med 2011:an, både för henne själv liksom för eleverna 
som känner sig mer stressade nu, inte minst med alla mål som styr. Nu, 
framhäver hon, måste alla elever svara på alla typer av uppgifter för ett mot-
svarande godkänt. Innan kunde man skilja mer på kunskaper och förmågor, 
det går inte nu. Och vissa saker går ju inte ens att betygssätta, som hon sä-
ger, och exemplifierar med sådant som ligger i gränslandet mellan samhälls-
kunskap och religion, som identitetsfrågor och attityder. Ytterligare kritik 
som hon riktar mot de senaste läroplanerna är att betygskriterierna kanske 
inte mäter det som avses. Hon säger: 
 

I båda läroplanerna har man mätt mognad kan man säga. Det är svårt för 
elever som är under 14 år att jämföra och analysera. Du har inte nått den ni-
vån, men ändå ska du mäta det. Det blir väldigt konstigt för en del. De har 
nog att läsa sig till en sak och ska då väga in något annat och dra slutsatser så 
det blir fel. Det är ett vuxentänk som vi tvingar på eleverna. (Julia) 

 
Men, påpekar Julia, det är inte så att skolan bara blir allt sämre. Det var sna-
rare jobbigare på 70-talet och början av 80-talet då eleverna inte hade 
samma press på sig att prestera. Hon hade elever med i princip bara ettor i 
betyg. Men ”det blev ju någonting av dem” också tillägger hon och tar ett 
exempel om en av dessa elever som idag driver ett företag. 
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David kommer in på styrdokumenten i begränsad omfattning, främst då 
att det är skillnad mellan Lpf 94 och Gy 11. Han menar att Gy 11 lägger mer 
fokus på ämneskunskaper, som begrepp, även på detaljnivå och att det är 
hårdare styrt uppifrån nu. Han drar sig till minnes att det inom samhällse-
konomi nu har en del beröringspunkter med då han själv studerade på 1960-
talet i avseende att det var detaljnivå på sådant som ”investering och inflat-
ion”. Han upplever att det var mer ”lössläppt” under perioden med Lpf 94, 
det var ”inte så mycket skall utan mer bör […] det var lite mer frihet från -
94 och framåt”, vilket också möjliggjorde PBL, som han säger. 

David påpekar att han sitter med styrdokumenten då och då, särskilt när 
det kommit nya. Inte minst har detta behövts efter 2011, då det har blivit 
påtagligt att eleverna nu mer frågar efter vad som krävs av dem. Då får man, 
som han säger, ”dra fram det och peka på det.” Men det gäller att tydligt 
bryta ner målen i vad som praktiskt går att genomföra på ”klassrumsgolvet” 
och skriftligen förklara detta för eleverna, ”det är mitt uppdrag.” 

David kommer in på att det kan vara stor skillnad på undervisningen be-
roende på om det är yrkesförberedande eller studieförberedande program, 
eller uttryckt, ”… ibland är det som att vara på två olika planeter, […] som 
natt och dag […]. Det var samma kursplan [syftar på Lpf 94], men ändå var 
det olika.” En annan aspekt som lyfts fram är att… 
 

[…] när det gäller eleverna har det skett en väldig förändring, jag minns när 
jag på 70- och 80-talet hade social tvåårig linje, undervisningen i samhällse-
konomi till exempel motsvarar den som jag kör på ekonomiprogrammet 
idag. Jag minns speciellt en skrivning som var rätt omfattande, jag hade 
stenciler runt ett helt klassrum, jag minns att det var priselasticitet, investe-
ring, inflation och Phillipskurvan, alltså på tvåårig social linje. (David) 

 
Avslutningsvis angående styrdokumentens betydelse får Bengt komma till 
tals, som i sin undervisning inte styrs av någon nationell läroplan eftersom 
han är verksam på en folkhögskola, något han blev varse om då han påbör-
jade sin tjänst där. Han säger: ”[…] vi har ju ingen läroplan, utan jag kunde 
ju snabbt konstatera att vi bestämde själva vad vi skulle läsa. Vilket var 
ganska skönt då [skratt].” Men, kommenterar han, vid tillfällen som elever 
ges möjlighet att läsa in kurser och betyg, då tittar de noga på de nationella 
kursplanerna för att se att det motsvarar. Han gör ytterligare en jämförelse 
med de nationella läroplanerna. Vid ett tillfälle då han kommenterar att den 
folkhögskola han jobbar på av en del ses som ”den röda skolan” på orten 
politiskt sett menar han, att bara för att han försöker få eleverna politiskt 
engagerade och aktiva i samhället behöver det nödvändigtvis inte vara väns-
terinriktat, ”det står ju i den vanliga skolans läroplan också […] det är ju 
samma sak naturligtvis”, påtalar han. Men det är ändå arbetarrörelsen som 
är huvudman påminner han. 
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Vi lämnar nu styrdokumenten och går över till den övergripande refor-
men som kommunaliseringen innebar, vilken endast nämns av fyra respon-
denter, varav två inte arbetade som lärare vid tiden. Calle är den som tar 
upp reformen tydligast, om än ganska kortfattat. Enligt hans uppfattning 
fick kommunaliseringen effekten att de lokala politikerna, i alla fall till en 
början, ägnade sig åt ”oerhörd klåfingrighet […] att vilja ge sig in och styra 
och ställa vad som skulle hända i klassrummen”, men han påpekar också att 
det har avtagit med tiden. Han utvecklar dock inte vad denna ”klåfingrig-
het” innebar. Men han tycker inte att ett återförstatligande skulle vara något 
alternativ. Han säger att ”det var inte bättre förr, men att det är sämre nu.” 
Således anser han att båda alternativen är dåliga. Han säger: 
 

Jag vill inte tillbaks till den statliga skolan […] så som den då såg ut för den 
var inte på något sätt likvärdig. […] Den var oerhört regelstyrd, men också 
väldigt oflexibel. Vi hade många diskussioner om gruppstorlekar och sådant. 
Då var det delningstal som var givna, det var stenhårt, man kunde inte ändra 
sig från dem om man inte hade en rektor som vågade. Dagens styrning med 
hjälp av budget ger ändå rektorn, om man har lite skinn på näsan, en möj-
lighet att styra över resurser från ett ställe till ett annat inom sin ram, där han 
eller hon ser att det finns behov och som lärarna påtalar. (Calle) 

 
I Calles resonemang framkommer det både positiva och negativa syn-
punkter om både kommunalt som statligt alternativ. Hans förslag att förena 
det bästa med de båda systemen är att låta skolan även fortsättningsvis vara 
kommunal, men att rektorerna ska vara statligt anställda. Dessa kan då be-
vaka statens intressen och sätta krav på kommunen att tillskjuta de resurser 
som är nödvändiga för de just elever som finns just då. Som synes lägger 
Calle in elevdimensionen även i sitt resonemang om kommunaliseringen. 
David, som också tar upp kommunaliseringen och dess inverkan, anlägger 
en annan vinkel. Han inleder resonemanget med att kommunaliseringen 
innebar besparingskrav med större elevgrupper och att ekonomin blev sty-
rande framför pedagogiken, men han ser inte vem som är lärarnas arbetsgi-
vare som så betydelsefull för själva undervisningen i sig. Men för lärarnas 
egna arbetsvillkor hade kommunaliseringen en del påverkan menar han. 
Han ser det som att de personalvårdande aktiviteterna har ändrats till det 
bättre efter att kommunen tog över. Han nämner gratis Luciafika och en 
och annan personalresa och liknande. Det hade varit otänkbart före kom-
munaliseringen. Men han riktar också kritik till reformen då han resonerar 
om dess betydelse i stort, som att efter kommunaliseringen, ”blev vi en post 
i kommunalbudgeten”. Han anser inte att den kommun han själv arbetar 
inom tillhört de som satsat mest per elev, särskilt inte de teoretiska pro-
grammen och han förespråkar själv att lärarna ska bli statstjänstemän igen. 
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De två respondenter som nämner kommunaliseringen som inte arbetade 
som lärare så tidigt som 1991 när reformen genomfördes, Arne och Ingvar, 
tar upp händelsen endast i förbifarten. Arne nämner kommunaliseringen i 
samband med att han resonerar om lärarnas förändrade villkor över tid. Han 
menar att läraren hade större auktoritet tidigare men har sedan minskat, 
vilket har att göra med en mer allmän utveckling i samhället. Men, lägger 
han till, det kan möjligtvis finnas en viss poäng att kommunaliseringen med-
förde att läraren inte längre varken känner sig själv eller ses av andra som en 
tjänsteman som representerar staten på samma sätt längre. För Ingvars del 
nämns kommunaliseringen kort i samband med resonemang om föränd-
ringar för läraren. Han säger att kommunaliseringen givetvis har påverkat 
skolan mycket, men han utvecklar sedan inte mer vad han avser. 

I stort sett ingen kommer in på friskolereformen som påverkansfaktor 
för hur undervisningen blir. I och för sig inte märkligt då ingen av dem ar-
betat på en fristående skola. Två tar dock upp företeelsen perifert. Dessa två 
är David, som kommer in på det som en del i en ideologisk principdiskuss-
ion, men som egentligen inte berör hans egen undervisning, samt Fredrik 
som påtalar att skolan han arbetar på har stor konkurrens av flera populära 
fristående grundskolor, vilket påtagligt påverkat vilka elevgrupper som är 
underrepresenterade kontra överrepresenterade. Detta får didaktiska impli-
kationer för den undervisning som han kan bedriva. Han nämner att det nu 
efter reformen är fler elever som kommer från hemförhållanden utan stu-
dietraditioner samt fler elever med föräldrar med utländsk bakgrund, vilket i 
sin tur, menar han, bildar grund till större didaktiska utmaningar. 

Angående det fria skolvalet och om det haft någon betydelse för respon-
denternas undervisning är det endast en som nämner detta och det är Ing-
var. Han gör detta kort, men poängterar att det är viktigt hur elevsamman-
sättningen ser ut på hans arbetsplats och att denna också har betydelse för 
hur undervisningen kan läggas upp. Utifrån Ingvar och hans arbetsplats är 
det fria skolvalet positivt i bemärkelsen att då det är en spetsutbildning de 
har samt att skolan i sig ligger geografiskt bra har de ett stort söktryck, inte 
minst från väldigt studiemotiverade elever från andra delar av kommunen 
än just det egna upptagningsområdet. Även om möjligheten funnits tidigare, 
menar Ingvar, att det fria skolvalet på allvar slog igenom i aktuell kommun 
någon gång mellan 2006 och 2008 i samband med att det gjordes om och 
det blev enklare för eleverna att söka. 

Kommunaliseringen, friskolereformen och det fria skolvalet får ses som 
att ligga mellan de båda variationerna inom Den styrande dimensionen. Dels är 
de en del av Styrdokument utifrån att det är en från statligt håll initierad re-
form hur skolan ska vara organiserad, men dels kan konsekvenserna av re-
formen ofta ses utifrån ett mer lokalt perspektiv. Reformerna var således på 
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nationell nivå, men kom att få konsekvenser inom nästföljande variation, 
Ekonomiska och organisatoriska ramar. Vi går nu över till dessa. 
 
Ekonomiska	  och	  organisatoriska	  ramar	  
I denna variation placeras främst sådant som hör till mer lokala förhållan-
den, som hur den enskilda skolan eller kommunen hanterar de organisato-
riska och ekonomiska förhållanden som respondenten upplever påverkar 
undervisningen, exempelvis elevgruppernas storlek, resurstilldelning, sche-
maläggning och arbetslagens organisering. Variationen i fråga förekommer 
tämligen lite eller endast sporadiskt hos flera respondenter. Däremot är den 
framträdande hos några av dem. Det är Calle, Ingvar och till viss del David 
som står för detta tema, men allra tydligast framkommer det hos Gunilla, 
där det i mångt och mycket är det som hennes berättelse kretsar kring. Det 
hon tydligast lyfter fram är arbetslagets organisering, vilket påverkar henne 
väldigt mycket och hon har både positiva som negativa erfarenheter av hur 
det fungerat med arbetslagstanken. Före 1994 undervisade hon på både 
praktiska och studieförberedande linjer. I samband med 1994 omorganise-
rades gymnasieskolorna i aktuell kommun. Dels renodlades gymnasierna i 
mer yrkes- och studieförberedande geografiskt på olika skolor, dels infördes 
programarbetslag. Hon hamnade då i flera år på det samhällsvetenskapliga 
programmet, men kunde ibland vara ”satelitlärare” i andra program, men 
som hon påpekar, ”om arbetslagstanken ska fungera bygger det ju på att jag 
undervisar i laget.” Men då blir det som hon säger samma typ av elever, 
”[p]å gott och ont.” Om detta säger hon: 
 

Absolut inte bara positivt och för min del personligen eftersom jag hade den 
kombinationen som jag hade så fick jag på något vis välja ämne. Jag ville 
gärna köra alla kurser som fanns i båda, och det gick ju inte. Det var ett mi-
nus. Och sedan tycker jag att det är ett minus att man ser en typ av elever 
och det tror jag är illa egentligen. […] Sedan är det absolut en fördel att vara 
organiserade kring ett arbetslag. Jag tänker på eleven i centrum och alla som 
sitter i arbetslaget har de eleverna. (Gunilla) 

 
Men Gunilla påpekar att det inte fungerat fullt ut beroende av tjänstefördel-
ningar och annat, men att det sett olika ut olika år. De år hon haft mycket 
undervisning inom det arbetslag som hon tillhör, då ger det också väldigt 
mycket inom laget, men de år det inte fungerat, då är det ”rätt meningslöst”. 
Men samtidigt blir det en brist i att ha samma elever, man ser inte så 
”många verkligheter”. Kanske skulle man rotera mer mellan arbetslagen 
säger hon, det är lätt att man blir ”bekväm” med att alltid prata med samma 
människor och ha samma typ av elever. Avslutningsvis kring arbetslag me-
nar hon att utifrån de erfarenheter hon bär med sig är hon inte speciellt 
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positiv till arbetslag istället för ämneslag, men de gånger det fungerar bra är 
det gynnsamt för eleverna, vilket också blir gynnsamt för henne. 

Andra ekonomiska och organisatoriska ramar Gunilla nämner är sche-
maläggning, resurstilldelning och gruppstorlekar. Hon påpekar att dessa har 
mycket stor roll för hennes del, inte minst schemat i kombination med re-
surstilldelning och hur man lagt upp strukturen på själva programmen. Hon 
säger att det kan skilja i tilldelning så hon ibland får 80 timmar för en 
hundrapoängskurs, som på natur, emedan hon får 100 timmar för samma 
kurs på samhällsprogrammet. Om detta säger hon: ”Det är klart att du kan 
göra helt andra saker om du träffar klassen en, två eller tre gånger i veckan.” 
Men det är inte bara antal timmar som styr hur undervisningen blir, utan 
sådana saker som vilken tid på dagen lektionerna är. Ytterligare en sak hon 
påverkar, det är om det finns modeller för att kunna lägga kollegor parallellt 
vid eventuella samarbeten lärare emellan. Om inte detta fungerar blir det 
svårt att samarbeta. Andra saker som påverkar, och som är viktiga för Gu-
nilla, är att det går göra poänger av att man har samma elever mycket, och 
då är det viktigt att få undervisa samma klasser i båda ämnena. Om matema-
tiklektionen och samhällskunskapslektionen dessutom ligger efter varandra i 
schemat, då kan man utnyttja detta menar hon, till att ”samarbeta lite med 
mig själv när det gäller tid och sådant. Det påverkar väldigt mycket.” Att 
följa en klass har organisatoriskt blivit svårare nu säger hon. Inom samhälls-
programmet bryter de upp klasserna efter första året till olika inriktningar. 
Hon säger att mycket har blivit sämre rent organisatoriskt med tiden. Men 
även elevgruppernas storlek har förändrats. Hon har känsla av att grupp-
storleken ökat generellt. Det kan vara upp till 32 elever idag, så många var 
det inte tidigare. Men, säger hon, en av anledningarna till att det var betyd-
ligt färre elever i grupperna om hon går tillbaka i tiden, är att hon då också 
hade praktiska program, vilka ofta har färre elever per klass. 

Avslutningsvis säger Gunilla utifrån att hon upplever att det har blivit 
organisatoriskt tyngre att undervisa att: ”Det var lättare att vara lärare 1985 
än idag kan jag säga.” Arbetsbördan har ökat. Hon tänker sig att det borde 
vara lättare att arbeta efter 30 år i yrket, att den ökande erfarenheten borde 
medföra att man arbetade mindre. Men det är inte så utan snarare tvärt om, 
det är inte lugnare idag och hon säger sig arbeta väldigt mycket. När jag 
sedan ber Gunilla att kommentera om hon känner igen sig i intervjuutskrif-
ten från huvudintervjun får jag följande svar som förstärker att hon lägger 
stor vikt vid ekonomiska och organisatoriska ramar: 
 

[J]ag känner igen mig. Jag skulle vilja förtydliga när det gäller förhållandet lä-
rare och skolledning. Rektors inblandning när det gäller hur undervisningen 
ska bedrivas har ökat och den hjälp man får administrativt från ledningen 
har minskat under årens lopp. Det var en tydligare rollfördelning förr. Led-
ningen satte ramarna med allt från schema, skrivschema med mera och vad 
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jag gjorde i klassrummet visste de inte så mycket om. Jag tycker det har blivit 
mycket sämre med det organisatoriska och att det går mycket onödig energi 
från mitt håll för att få det att fungera. […] Ibland har det känts som att de 
nu försöker styra verksamheten i en viss riktning och att det inte finns nå-
gon direkt förståelse för att det finns flera sätt som är bra. (Gunilla:2) 

 
Den som efter Gunilla lägger störst vikt vid ekonomiska och organisatoriska 
ramar är Ingvar. Som framkommit bytte han arbetsplats för ett antal år se-
dan till en skola med speciell inriktning mot historia som i lika hög grad 
också förändrade Ingvars samhällskunskapsundervisning. Denna, på många 
sätt, organisatoriska förändring är en vattendelare i hans berättelse. Det är 
inte samma jobb han hade före som efter detta skifte av lärartjänst, något 
som han ständigt återkommer till. Som framgått medförde bytet att sådant 
som resurser, pedagogiska arbetssätt, möjligheter till fortbildning, ämnesin-
tresset hos eleverna, vilken fördjupningsnivå han kan lägga sig på och möj-
ligheter att samarbeta med universitetet som ibland står för föreläsningar för 
dessa gymnasieelever, starkt förändrade Ingvars villkor för undervisningen. 
Ytterligare en stor skillnad är att före byte av arbetsplats hade Ingvar endast 
A-kurser i samhällskunskap, emedan han idag har alla tre nivåerna inom 
ämnet, det vill säga Samhällskunskap 1b, 2 och 3. I en jämförelse mellan hur 
det var innan säger han: 
 

För min del är det ju lite speciellt, för jag hoppade ju över hit. Det var 
mycket mer tragglande då kring grundläggande kunskaper. Jag hade elever 
som hade det väldigt svårt att klara det mest grundläggande. Det går att dis-
kutera givetvis för det är ganska luftiga kriterier fortfarande, men det var 
ändå att jag satte ribban själv vad de måste kunna, som vissa delar i vårt 
statsskick, vad demokrati är, lite om ekonomi och sådant. Det var inte alltid 
lätt att få alla att klara det grundläggande. Man fick traggla och göra omprov. 
Det är inte på samma sätt idag […]. Men det har egentligen inte att göra 
med hur samhället har utvecklats, det har mer med min situation. (Ingvar) 

 
Även rent organisatoriskt som att han har samma elever i tre ämnen spelar 
in på hur undervisningen kan utformas. Han säger sig nu kunna göra stora 
tematiska arbetsområden som spänner över alla hans tre ämnen, historia, 
samhällskunskap och religion, samt eftersom han har samma elever i tre 
ämnen inte är bunden till de enskilda ämnenas timmar utan kan ”låna tim-
mar” dem emellan. Han tar exemplet att han inför riksdagsvalet, som inträf-
fade samma höst som intervjun genomfördes, kunde han samla ihop tid 
från övriga ämnen och ha en riktig fördjupning. Det andra området som 
Ingvar kommer in på är den politiska styrning som rektorer och lokalpoliti-
ker utövar på undervisningen, en styrning som Ingvar inte alltid känner sig 
tillfreds med. När vi kommer in på detta och jag frågar hur han tycker det 
påverkar hans undervisning säger han: 
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Det påverkar inte i min undervisning direkt, men det påverkar genom att 
man blir lite förbannad ibland. Men jag strunta i det mer och mer. För några 
år sedan var jag mer förbannad tror jag, men nu stänger jag dörren och har 
min undervisning. Jag försöker fokusera på kärnverksamheten, min under-
visning och försöker så mycket som möjligt strunta i det. Jag tänker som så 
att rektorerna och politikerna de kan sköta sin verksamhet så sköter jag min 
verksamhet. […] Det finns inga som helst pedagogiska motiv att styra verk-
samheten. Kamerala motiv finns det naturligtvis, men kärnverksamheten 
måste ju i alla fall vara undervisningen. (Ingvar) 

 
När det gäller ekonomiska och organisatoriska ramar ser också Calle dessa 
mer som pedagogiska hinder för hur undervisningen kan bedrivas. När han 
tar upp att ambitionen i styrdokumenten varit vad man kallar infärgning 
menar han att det… 
 

[…] inte kunnat göras fullt ut alltid av den enkla anledningen att gymnasie-
skolan är en enda stor logistikfunktion, det är ju inte en pedagogisk funkt-
ion. ’Här stoppar vi in dem och ser till att de kommer ut där efter tre år’, 
strunt samma för den som lägger upp schema och mer till om man sätter 
ihop grupper som består av frisörer, byggare, elektriker, plåtslagare eller vad 
det nu är för något, och då blir ju infärgningen besvärlig. (Calle) 

 
Calle kommer vid flera tillfällen in på att han tycker gymnasieskolan fått en 
mer logistisk än pedagogiskt funktion. Han tar följande exempel som grun-
dar sig i ambitionen att försöka få de mindre studieintresserade eleverna att 
få med sig så mycket de kan ur gymnasiet för att eventuellt kunna göra lik-
nande utbildningsmässiga resa som han själv. Om Calle, som han säger, 
lyckats stimulera någon elev att läsa även nästa kurs i samhällskunskap, som 
då inte är obligatorisk i de yrkesförberedande programmen, ja, då hamnar 
den kursen rent schemamässigt på fredag eftermiddag eller liknande. Om 
det inte hade varit den ”logistiktanken”, som Calle uttrycker det, utan hade 
funnits en ”pedagogiktanke” istället, ja, då hade ju skolan lagt möjligheten 
för eleverna att läsa in extra kurser på bästa tid mitt i veckan. Den under 
Styrdokument upptagna neddragning från 100 till 50 poäng som obligatorisk 
kurs för yrkesprogrammen får enligt Calle ytterligare effekter på sche-
maläggningen. Han menar att ju färre timmar ämnet fått, ju mer koncentre-
rat har schemaläggarna lagt undervisningen. Så samtidigt som de färre tim-
marna gjort att undervisningen blivit ytligare har den också blivit koncentre-
rad till en enda termin. Enligt Calle har samhällskunskapsundervisningen på 
yrkesprogrammen idag blivit en snabbkurs i information om samhället. 

Ekonomins påverkan på vilket arbetssätt som lärarna uppfattar att de 
kan bedriva är tydligt hos några respondenter. David uttalar att den PBL-
baserade undervisningen som företrädelsevis förekom under 90-talet påver-
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kades negativt av neddragna resurser, inte minst då det blev svårt att fram-
bringa tillräckligt många handledare för ändamålet. Men, fyller han på, 
kommunens forskningsstrateg ”sa att det inte finns vetenskapligt stöd för 
att det är större måluppfyllelse med PBL, och det kanske var en orsak det 
också.” David fortsätter att resonera kring vad som varit de viktigaste för-
ändringarna under sina år som lärare och han återkommer till elevgrupperna 
blivit större. Tidigare hade han oftast runt 27 elever, men nu kan de vara 
uppe i 35. Han säger att det dels händer något negativt med gruppdynami-
ken när antalet närmar sig 30, dels är det fler ”att hålla koll på.” Likaså blir 
det väldigt många elever att sätta betyg på nu, som över 240 året innan. 

För Julias del spelar vilken av kommunens skolor hon arbetat på roll för 
hur undervisningen lagts upp. Ett tag var hon på en mindre landsortsskola 
och det var då, som hon påpekar, elever med lite andra erfarenheter och 
intressen än vad hon var van vid. Hon säger att tre fjärdedelar av eleverna 
bussades till skolan från byar i norra delen av kommunen. Nu var inte skill-
naden så stor som hon först trodde, men det var ändå lite annorlunda, som 
hon uttrycker det. När jag frågar henne vad hon syftar på säger hon: 
 

Att man försöker locka dem att bli intresserade av att se världen. Att man 
försöker hitta saker som kunde få dem att släppa det här med det nära. Ex-
empelvis om man tar det som är nu, mjölkpriset. ”Varför är det så lågt?” 
Det skulle kunna intressera dem för de känner väldigt många bönder. (Julia) 

 
Ytterligare en sak som Julia tar upp är att strukturer inom de skolor hon 
jobbat på har förändrats. Som exempel nämner hon att det i början på 80-
talet på den skola hon var på då styrdes upp så att det var en och samma 
lärare som beställde hem alla filmer och beslutade vilka böcker som skulle 
användas och dirigerade vad var och en skulle göra. När hon sedan bytte 
arbetsplats inom kommunen var det betydligt friare där att själv bestämma 
hur man ville lägga upp undervisningen och i vilken ordning man ville lägga 
de olika momenten i undervisningen, och det är klart menar Julia, att det 
påverkade undervisningen, på båda de ställen hon jämför. 

För Fredriks del är han i princip inte inne alls på ekonomiska och organi-
satoriska ramar. Det närmaste han kommer inom området är att han har ett 
eget klassrum som endast han använder och som alla hans elever kommer 
till. Fredrik säger sig vara mycket tacksam för detta rum, inte minst då han 
kan gestalta det efter en pedagogisk idé han har som bygger på omvärlden 
och dess aktualiteter, både ur ett samhällskunskapsperspektiv såsom ett 
historieperspektiv. Förutom detta nämner han också schemat som bidra-
gande orsak till stress, då han säger sig uppleva att det rycks och ”slits” i 
detta från olika håll så det blir inte alltid schemamässigt som han planerat 
med antal lektioner. 
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Som framkommit är det flera respondenter som påpekar att hur deras 
kommun valt att organisera själva skolorna geografiskt, som Julia, och mer 
påtagligt för gymnasielärarna, vilka program som lagts på vilka skolor, som 
för Ingvar, Calle, Gunilla och Hanna, haft betydelse för vilka elever de haft 
och därmed vilken undervisning de bedrivit. Inte minst har detta visat sig ha 
betydelse då respondenten bytt arbetsplats eller då huvudmannen valt att 
omorganisera gymnasieskolan inom aktuell kommun. Även Erika kommer 
in på området, vilken får avsluta dimensionen i fråga. 

Erika är som vi sett den som tydligast framträder under rubriken Styrdo-
kument, men hon är näst intill den som syns minst under variationen med 
ekonomiska och organisatoriska ramar, om man bortser från Arne och Ber-
til som inte är representerade alls. Det enda Erika tar upp som tangerar om-
rådet är att kommunen har organiserat gymnasieskolan så att det endast är 
högskoleförberedande program på hennes arbetsplats, vilket också gör att 
hon sedan hon började på denna skola haft vad hon säger en ganska homo-
gen och tolerant elevgrupp. Hon säger: 
 

Det hade nog varit tuffare att stå för det här med aktivt medborgarskap och 
demokrati och likavärde i en annan slags miljö där man kanske skulle haft 
mer extrema åsikter. Det kräver nog mycket av de lärare som undervisar på 
skolor där kulturen är sådan eller där diskussionerna kanske blir heta och att 
det finns en polarisering bland eleverna. På något sätt är det ändå tolerant 
här. De kan tycka olika, men de har ändå en försonlig ton. (Erika) 

 
Erikas reflekterande leder oss över till nästa dimension, Den samhälleliga di-
mensionen, där aspekter som rör samhället runt omkring skolans mer inom-
ramsliga kontext presenteras. 
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11	   	   Den	  samhälleliga	  dimensionen	  
 
Den sista av de fyra dimensionerna inbegriper påverkansfaktorer som gene-
rellt ligger längre ifrån det personliga. Förvisso kan dessa dimensioner ha en 
stor inverkan på respondenten och också ligga påtagligt inom det personliga 
intresseområdet, men det är ändå sådant som den enskilde egentligen inte 
kan påverka personligen mer än att val kan göras hur och i vilken grad 
denna dimension påverkar undervisningen. Personen måste ändå förhålla sig 
till detta. Dimensionen är indelad i två variationer. Den första är Teknikut-
veckling och läromedelsutveckling, av vilka det första ledet utgör flertalet av re-
spondentuttalandena inom variationen. Det är främst Arne, Bengt, David 
och Fredrik som återfinns här. Den andra variationen, Samhällsutveckling och 
aktuella händelser, lägger samtliga lärare visst fokus på, men Bengt, Calle, Da-
vid och Fredrik utgör den grupp där den lyfts fram tydligast. 
 
Teknikutveckling	  och	  läromedelsutveckling	  
Teknikutvecklingen är något som flera respondenter lyfter fram med tydlig-
het. Även läromedelsutvecklingen i stort får ingå i denna kategori då i det 
mesta som berör läromedelsutveckling i utsagorna är kopplade till teknikut-
vecklingen. Antingen är läromedelsutvecklingen en del av teknikutveckling-
en i sig eller så sätts den i en relation till före eller efter internets genomslag. 

Arne påtalar att teknikutvecklingen varit viktigt då det gäller hur sam-
hällskunskapsämnet förändrats över tid. I följande passus framkommer 
detta, men Arne väver återigen in sitt personliga intresse kring främlingsfi-
entlighet och intolerans: 
 

Den tekniska utvecklingen absolut. Det här sker någon gång i mitten på 
2000-talet. […] Idag kan alla publicera något. Nätet har fullständigt rört om i 
grytan. Kommunikationskanalerna mellan politiker och medborgare ser helt 
annorlunda ut idag. Idag följer man politiker på Twitter. Det är klart att det 
måste märkas i skolan. Egentligen är kopplingen om vi backar tillbaks till 90-
talet främlingsfientlighetens framväxt idag, det är min personliga åsikt, men 
det påverkar mig och det påverkar också hur jag undervisar. Idag räcker det 
inte att undervisa om ’de här politiska ideologierna finns att välja emellan’, 
utan också varför väljer du? Jag har lagt in ett helt annat moment på grund 
att jag är ålagd, som det står i Lgr 11, att man inte bara ska acceptera det 
mångkulturella Sverige, utan man ska faktiskt också lära eleverna att se för-
delarna med det mångkulturella Sverige. Det har jag tagit mycket fasta på. 
Det betyder inte att jag använder mitt klassrum till att tala om för eleverna 
vad de ska rösta på. […] Men det är så klart en balansgång ibland. (Arne) 
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Teknikutvecklingen får även en annan vinkling sett till hur beteenden för-
ändrats. På 90-talets senare del började eleverna lyssna på musikfiler i mp3-
format. En del elever började visa sina åsikter genom att spela vit-makt-
musik i korridorerna. Via tekniken fick främlingsfientligheten snabb sprid-
ning, inte minst från 2000 och framåt. Detta var i ett läge då man på Arnes 
skola hade en del elever, mottagliga för denna typ av politiska åsikter. På så 
vis kan en koppling till hur Arne ser på samspelet mellan främlingsfientlig-
hetens spridning och teknikutvecklingen göras. Han fortsätter med att det är 
just teknikens utveckling, inte minst internet, som gett främlingsfientlighet-
en en helt annan plattform. Då han fortsätter kring teknikutvecklingen lyfter 
han fram en annan del av samhällskunskapen, samhällsekonomi, som starkt 
förändrats i hans undervisning. Här får teknikutvecklingen en annan di-
mension och styr mer vad-frågan, vilket kan exemplifieras med följande: 
 

[J]ag brukar ta upp exempel på hur världen krympt. Förr var amerikanska 
röntgenläkare bland de högst betalda läkarna i världen. […] Men idag finns 
många sjukhus i USA som skickar röntgenbilder till Indien där precis lika 
duktiga röntgenläkare sitter och bedömer bilderna och skickar tillbaks dem, 
så när kirurgerna kommer på morgonen ligger bedömda röntgenbilder i de-
ras mail-låda. Och de indiska läkarna jobbar till en fjärdedel av priset. (Arne) 

 
Arne går vidare med teknikutvecklingens betydelse, inte minst internets 
påverkan på undervisningen kring politiska partier. Det går inte bortse från 
nätets betydelse, som att han och hans elever i princip enbart använder sig 
av nätet inom ämnesområdet, inte minst partiernas egna hemsidor. När 
Arne började arbeta som lärare 1997 hade han i princip aldrig varit i kontakt 
med nätet och de första åren var det läroboken som stod i centrum. Men 
nätets genomslag i undervisningen ställer också krav på hans och elevernas 
tekniska kunnande, som att använda sökverktyg, vilket lett till att mer fokus 
måste läggas på källkritik. I takt med att internet har tagit allt större andelar 
som källa till samhällskunskapsundervisningen menar Arne att läroböckerna 
känns allt mer föråldrade. Han framför detta med följande ord: 
 

[M]an är givetvis inte lika beroende längre av läromedel i samhällskunskap. 
[…] I samhällsekonomi, den boken som vi haft de senaste åren, den är 
föråldrad […], och då är den inte allt för många år gammal. Så det händer 
mycket, och politiken likadant. Jag ser att det i böckerna vi har står det 
ingenting om sverigedemokraterna som kom in i riksdagen 2010. Vi har inte 
haft råd att köpa nya böcker [skratt] sedan 2008, 2009. Medier samma sak 
där. I den bok vi haft har det stått hur mycket som helst om tidskrifter och 
tidningar men ytterst lite om nätbaserade medier. Det känns pinsamt att 
sätta de böckerna i händerna på eleverna. (Arne) 
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För att avsluta Arnes resonemang om teknikutvecklingen kan nämnas att 
han tycker det på ett sätt har blivit svårare att vara samhällskunskapslärare. 
För femton år sedan räckte det i princip att läsa dagstidningen och se på tv-
nyheterna, men nu måste han överblicka fler arenor, inte minst digitala, för 
att hålla sig uppdaterad om vad som händer i samhället. Idag får eleverna 
nyheter via sociala medier innan de kommer ut i konventionella nyhetsme-
dier. Han tar som exempel att det tidigare var han som berättade om aktu-
ella händelser för eleverna, något han kunde ”göra en grej av”, men att det 
nu allt oftare är eleverna som hört saker före honom själv, vilket för med sig 
att han nu måste ”vara tillgänglig för information på fler arenor.” 

David som mycket tydligt lyfter fram vikten av samhällskunskap som ett 
aktualitetsämne kopplar gärna samman detta med teknikutvecklingen, som 
han säger sig ha ”en barnslig förtjusning över att det bara fungerar.” Han är 
mycket entusiastisk. Tekniken har gjort att han har mycket mer aktualiteter 
och att de är färskare nu än tidigare, och att det dessutom ”blir mycket mera 
liv” i undervisningen. Han ger följande exempel: 
 

Har du digital prenumeration på Dagens Nyheter, det är ju helt otroligt, man 
kan ju ha det på skärmen. Senast nu inför valet var det här med Calmfors, 
professor i nationalekonomi, Åtta dåliga argument i valdebatten, samma dag kan 
man ju få upp det [på skärmen]. Det var en diskussion i måndags kväll om 
ungdomsarbetslösheten och då kan man klicka upp det dagen efter och visa 
för eleverna, och sedan koppla det till de här valbarometrarna de gått ige-
nom, [det var skolval vid intervjutillfället]. […] Den här [debatten med] Svantess-
son och Damberg, du kan se det dagen efter och koppla det till undervis-
ningen i nationalekonomi. De pratar om ungdomsarbetslösheten, ’Är den så 
stor?’, och så tar man upp den diskussionen och visar artiklar kring detta. 
Det är ju en helt fantastiskt förändring. […] Så om det är någonting mer jag 
ska nämna är det den fantastiska tekniken. Det är helt otroligt. […] Det var 
som när man sprang och jagade ’skolans artikelservice’ och så var det någon 
som tagit originalen [skratt], nu är ju allting digitalt. (David) 

 
Även inom Davids andra ämne, psykologi, har teknikutvecklingen betytt 
mycket. Han ger exempel som YouTube-klipp med Millgrams lydnadsexpe-
riment och filmer som Metoder och Hets. De tar bara sekunder att hitta, det 
kan göras direkt under lektionstid om dessa råkar komma på tal, påpekar 
han entusiastiskt. Även om David finner teknikutvecklingen som påtaglig 
just nu, har den inte dykt upp ur intet. Den har snarare skett steg för steg 
under en längre tid. Han nämner att ett par kollegor på arbetsplatsen varit 
tidigt ute redan på 90-talet med vad han kallar ”kompisdatorer”. En annan 
kollega har dessutom varit ytterligare i framkant och driver idag ett datorfö-
retag. Dessa kollegor har haft en viss påverkan även på David. Efterhand 
har sådant som Word och Powerpoint blivit en del av undervisningens var-
dag. Allt har blivit smidigare i och med att programvarorna utvecklats, … 



Kapitel	  11	  

 168 

 
[…] till exempel det här med skanning, det har blivit dramatiskt mycket en-
klare att göra det idag […]. Jag hade en uppsats som låg ute från [Högsko-
lan] Gävle […]. Jag scannade in den på mindre än tre minuter, helt otroligt, 
rätt in i Fronter [skolans digitala plattform], och så kan man då stryka under om 
det är lite svårare text för att hjälpa eleverna. (David) 

 
Teknikutvecklingen är den första konkreta förändringsfaktorn som också 
Fredrik kommer in på, som om det vore totalt olika världar på nu och då. 
Han uttrycker det som följande: ”Datorn och teknikutvecklingen kan man 
säga är en bra katalysator över vad som har hänt. […] Så den kopplingen, 
jag tycker att det visar ganska bra på hur samhället har förändrats.” Han 
menar förvisso att det alltid har förekommit teknikutveckling som påverkat, 
men det som hänt på senare tid är något annat, en ”oerhört påtaglig del.”, 
”en andra hud”, inte minst för eleverna, som Fredrik säger, ofta kan betyd-
ligt mer än lärarna då det gäller den moderna tekniken och dess användning. 
”Eleverna ligger alltid steget före […] skolan kommer alltid springande lite 
efter” som han uttrycker det. Den stora skillnaden om man ser tillbaka 
några år är dock, enligt Fredrik, att förr var det bara enstaka teknikintresse-
rade elever som låg i framkant, men idag har alla elever datorer och de som 
är riktigt specialintresserade och kunnig blir som ”ledstjärnor” för andra. 

På frågan om när han tycker att datortillgången och tekniken börjar för-
ändra undervisningen påtagligt svarar Fredrik att det endast har varit smidigt 
de senaste fem åren, alltså runt 2009. Men, menar han, trots den stora bety-
delse som datorn tillskrivs är det inte så att hans elever använder datorer 
påtagligt ofta själva i klassrummet, absolut inte dagligen, detta eftersom det 
finns en del ramfaktoriska hinder, som att skolan varken har Ipads i det 
dagliga skolarbetet eller en-till-en-koncept. Han uppfattade tidigare att de på 
skolan legat lite i framkant, men att de nu halkat efter. De har fortfarande 
vagnar med datorer att boka om dator ska användas, men då måste det hela 
ske lite mer planerat. Men påpekar han, ”[s]amhällskunskap behöver inte 
enbart vara användningen av en dator, men tillgängligheten till ett […] tek-
niskt verktyg som detta är ganska avgörande […].” Fredrik känner att han 
hade velat ha ökad tillgänglighet till tekniken med dess möjlighet att låta 
eleverna aktivt delta under lektionstid som att gå in på Dagens Nyheter eller 
Svenska Dagbladet, eller att de tillsammans tittar på ett diagram eller vad det 
månde vara. Dock påpekar Fredrik att han har både dator och projektor i 
det klassrum han vanligtvis undervisar i. Dessa använder han mycket, både 
för presentationer samt att plocka fram aktuellt material. Men han önskar att 
eleverna kunde använda datorer i större utsträckning än idag. En kompro-
miss, om ändå inte lika bra, som Fredrik säger sig köra ibland, det är då 
eleverna får hämta sina mobiler, som normalt samlas in i början av varje 
lektion, och då kan göra sökningar och andra arbetsuppgifter på dessa. Men 
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han släpper inte detta helt vind för våg då han vill ha lite kontroll över att 
eleverna inte sitter med för mycket annat. Men, reflekterar han, med Ipads 
och en-till-en hade det förmodligen varit liknade problem. Eleverna kanske 
inte är mogna för det och måste vänta till gymnasiet och han har ju haft 
samhällskunskap ”åren igenom utan dator i sammanhanget, det fungerar 
ändå”. Fredrik pratar mycket om teknikutveckling och digitala verktyg, men 
kommer också in på lärobokens betydelse. Om dess plats säger han: 
 

Man skulle kunna ha en läroboksfri undervisning i samhällskunskap, för vi 
kan inte hoppa av världen, det går inte. […] Så omständigheterna kring 
samhällskunskapsämnet är ju där omkring hela tiden. Idag när vi sköljs över 
av media skulle man kunna säga att vi använder bara det, det skulle säkert 
kunna gå. Samtidigt är det ganska gott, om vi talar om det här med lärome-
del, att ha någonting att luta sig mot. Grunder, en slags jämställd undervis-
ning alla tar in. En del kanske får ett lättare material, de som har lite svårare 
för sig, men det är samma grundmaterial i botten. Därför kan läroboken 
ibland […] vara ett gott hjälpmedel. (Fredrik) 

 
Om Arne, David och Fredrik i stort är positiva till teknikutvecklingen visar 
Calle en svalare inställning, även om han inte i sig är teknikfientlig. En sak 
som han dock är överens om med tre nämnda respondenter är att den tek-
niska utvecklingen, inte minst inom IT har varit ”omvälvande”. Men han 
anser att den ”inte befrämjat undervisningen speciellt mycket utan snarare 
komplicerat den”. Han påtalar hur mycket han tycker att tekniken strular 
och att det är den största tidstjuven av alla som tar fokus från det som 
egentligen ska göras. Calle säger att de på hans skola haft konceptet med en-
till-en ett bra tag, men att eleverna inte har med sig datorn vid de tillfällen 
den behövs, och har de det är den inte laddad, och skulle den mot all för-
modad vara både med och laddad, ja då fungerar inte inloggningen eller 
nätverket. Calle säger sig alltid behöva ha reservplaner för undervisningen, 
exempelvis uppgifter i pappersform. Dessutom tar datorerna stora ekono-
miska resurser. Men när allt väl fungerar kan det vara bra med datorerna 
medger Calle. 
 

[D]et jättebra för dem att kunna hämta upp faktakunskaper snabbt och ele-
gant, att googla hit och googla dit. Jag är en älskare av Wikipedia. Sedan är 
det inte sant allt som står, men det spelar ingen roll. Det är ändå en samlad 
kunskap som finns där om väldigt mycket som är användbart. Den är dy-
namisk, den hålls aktuell hela tiden […]. Mjukvaran och det som finns att 
tillgå på nätet när tekniken fungerar är bra. (Calle) 

 
Också Bengt tar upp teknikutvecklingen, inte minst internet. ”Det är som 
natt och dag att jobba runt 1988 och 2010”, säger han. Innan internet fick 
han ”sitta hemma på nätterna och skriva ihop material.” Men han ser också 
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en fördel med att skapa egna läromedel. En annan fördel han tar upp med 
tiden före internet är att det då var mer fokus på att eleverna skrev uppsat-
ser och genomförde redovisningar. Men visst ser han fördelar med internet, 
det går att ta del av dagsfärskt material i jämförelse med läroböcker som 
snabbt blir föråldrade. Inte minst, påpekar han, ger internet ”enorma möj-
ligheter”, särskilt då de ofta har elever med väldigt goda språkkunskaper. 

Bengt lyfter ytterligare en annan aspekt, vilket är att då datorn introduce-
rades upplevde han att det var ”rätt snårigt” och han fick själv lägga lekt-
ionstid till att lära eleverna program som Word och Excel. Annat av vikt 
som är kopplat till teknikutvecklingen som nämns är att det måste fokuseras 
mycket mer på källkritiken nu när ”det finns så mycket tyckt och tänkt på 
nätet”. En annan sak som Bengt tar upp i samband med nätet, som tagits 
upp tidigare, är att det finns så mycket bra material, ofta gratis, att hämta till 
undervisningen. Men, menar han, ”[d]et finns ju både för- och nackdelar 
med internet, det är ju en ocean av information”, även om de flesta av dessa 
källor i sig är bra måste de hanteras källkritiskt för ”[…] det är ju en intres-
sant övning att se vad som kan vara tendentiöst och så vidare. […] Man 
måste förhålla sig på ett annat sätt till den informationsmängd som finns.” 

En annan sak som teknikutvecklingen har medfört, på gott och ont, me-
nar Bengt, är att det är ett överflöd av information man som lärare har att 
hänga med i. Och det är så otroligt många flöden att hänga med i, allt från 
hur det går i elitserien och allsvenskan till ”pepparkaksgubben i Laxå” [en 
händelse som väckt debatt om Luciafirandet på en skola i Laxå]. Angående idrotten 
tar Bengt upp ett exempel som att Uppdrag granskning hade ett program om 
Leksand IF, som går att överföra till resonemang om de lokala idrottslagen. 
Han menar att många elever är ”fanatiska” i sitt idrottsintresse och att det 
går att göra didaktiska kopplingar utifrån detta. Men, påpekar Bengt angå-
ende det enorma flödet, det gäller att prioritera. 

Ytterligare en aspekt av teknikutvecklingen som Bengt tar upp är att han 
tidigare alltid haft ”veckans frågesport” i stort varje samhällskunskapspass. 
Som motivationshöjare gjorde han det hela till ett tävlingsmoment. Om 
detta säger han: ”Alla har en Ipad, det är bara att slå upp, så det är ingen idé 
längre.” Ännu en konsekvens av teknikutvecklingen som Bengt kommer in 
på är tidningsläsande och nyhetssändningar. Inom samhällskunskapsämnet 
måste man som han poängterar lägga stor vikt vid att eleverna följer nyhets-
flödet, vilket kan vara lokaltidningen, de stora morgontidningarna, Rapport 
och Dagens eko: kvart i fem. Om detta säger han: 
 

Mediekonsumtionen har förändrats ganska kraftigt bland eleverna. Det är 
inte många av våra elever som läser XXX [lokaltidningen]. De vet inte vad 
som händer i kommunen. Det är inte många som läser Dagens Nyheter och 
Svenska Dagbladet. Jag ser, vi har den här på skolan. Den ser rätt fräsch ut 
klockan fyra. De läser Aftonbladet på nätet. XXX [gratistidning] läser alla, det 
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gör jag med. […] Ta XXX [en nyligen stor lokal nyhet], vilket är en rätt bra ny-
het att diskutera, ett riktigt häftigt case hur en kommun ska förhålla sig och 
man kommer in på en mängd frågor. (Bengt) 

 
När Erika kommer in på hur-frågan går hon direkt på teknikutvecklingen, 
men även här anknyter hon till läroplanernas betydelse. Hennes berättelse 
blir en blandning av att nya tekniker kommit till användning och att kurs-
planerna också blivit tydligare med att arbeta med informationssökning och 
källkritik. Teknikutveckling och nya kursplaner har på ett påtagligt sätt inne-
burit att undervisningen har förändrats i detta avseende. Hon säger: 
 

Vad som är den stora skillnaden i ’Hur?’ är framförallt informationsteknolo-
gin som man får förhålla sig till idag, men som man inte behövde förhålla sig 
till lika mycket innan Gy 11. Då använde vi datorer mer sporadiskt [och] 
väldigt planerat. […] Nu finns datorn med hela tiden och även mobiltelefo-
nerna, på ont och gott. Idag får man se till att man undervisar mer på ett sätt 
som väver in teknikanvändning. Så det har nog förändrats mest i ’Hur?’. […] 
[Idag har man] tydligare informationsperspektiv […], det är tydligt framskri-
vet nu och därmed också källkritiken. Men det kanske var viktigt då också, 
det har vi jobbat med även i Lpf 94, men det är ännu viktigare nu när de an-
vänder datorn väldigt mycket för informationssökning. (Erika) 

 
Vi kommer senare in på att skolan som Erika arbetar på haft konceptet en-
till-en sedan fyra, fem år. Hon menar att detta fått stor betydelse för under-
visningen. Inte minst att det blir mycket mer källkritik invävt i uppgifterna. 
Detta är viktigt för eleverna har inte alltid med sig så mycket källkritik från 
grundskolan. Visst har de ett slags allmänt kunnande om att man ska vara 
försiktig med vissa källor, men de är inte alltid så vana vid att faktiskt öva 
källkritik i sina egna skolarbeten. I och med detta kommer vi också in på att 
teknikutvecklingen också inneburit en förändring av ”Vad?”. Hon säger: 
 

Det förändrar. Man kanske behåller det centrala innehållet, men man väljer 
att ta upp mer kring källkritik än innan. Det har blivit en mycket mer syste-
matisk del av samhällsundervisningen. Vi väver in det under alla moment. 
Alltid. Det tror jag är väldigt bra. Det är kanske det som är skillnad på de 
som går årskurs ett och de som går årskurs tre. Det finns väldigt lite källkri-
tisk förmåga från början i ettan, men den tränas upp så att de är väldigt duk-
tiga på att sortera bland bra och dåliga källor och att de kan resonera kring 
källanvändning utifrån vad de har för syfte med att använda källan. (Erika) 

 
En annan sak som Erika tycker påverkas av teknikutvecklingen är att ele-
verna, eftersom det är så lätt tack vare digitaliseringen och sociala medier, 
väljer ut de delar av samhället som de redan tycker är intressant att jobba 
med. Hon påpekar att det i detta sammanhang är hennes uppgift att försöka 
”öppna dörrar” till fler områden, så att de tycker mer är intressant. Erika 
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försöker få eleverna att prata om dessa saker hemma så att de får ett av-
tryck. På så sätt ser hon ämnet som ”personlighetsutvecklande.” Även om 
teknikutvecklingen har lett till att Erika måste jobba med att eleverna ska 
utöka sin egen intressesfär, så har världen i och med teknikutvecklingen 
också krympt, vilket på ett plan gjort att världen också blivit vidare. Innan 
2011 kunde hon ha en A-kurs med framför allt Sverige, men att hon nu 
måste väva in EU, FN samt globala och jämförande perspektiv. Med tekni-
ken får vi dessutom blixtsnabb kunskap om vad som händer inom dessa 
områden, så nyhetsbevakning har blivit än viktigare menar Erika och säger: 
”Det är ett mer öppet, eller vidare, perspektiv idag i samhällskunskapen.” 

Julia säger inte mycket om teknikutvecklingen, men hon kommer ändå in 
kort på den. Hon menar att den egentligen påverkar alla ämnen, men just i 
samhällskunskap kan den få ganska stort genomslag, inte minst då det 
kommer till snabb informationssökning om aktuella händelser. Men, påpe-
kar Julia, den tekniska utvecklingen med datorer och mobiltelefoner, det är 
samtidigt också en samhällelig utveckling. Även om det syns tydligare på 
senare år har Julia använt sig av tekniska medier redan från början. Hon drar 
sig till minnes att hon redan då hon började jobba 1971 använde sig av en 
programserie från Sveriges Radio. Hon körde programserien i 18 veckor, näst-
an under hela vårterminen. Det var i och för sig smidigt då alla lektioner i 
stort var planerade. Om detta och kontra idag säger hon: 
 

Det var fruktansvärt tråkigt [skratt]. Men idag tar det väldigt mycket tid att 
leta igenom vad som finns på YouTube, vad som finns på Mediapoolen, vad 
som finns på Utbildningsradion. Vad kan jag hitta på Levande historia till 
exempel? […] Det finns så mycket att du måste välja och du måste titta på 
det innan. Det kräver ganska mycket. (Julia) 

 
Julia kommer också in på läroböcker och dess utveckling. Hon menar att 
inom vissa områden som står sig lite bättre över tid i läroböckerna är Lag 
och rätt, men att hon inom många andra ämnesområden i samhällskunskap-
en måste lägga ner mycket tid för att hitta lämpligt material. 

Teknikutvecklingens betydelse är ett genomgående tema hos flertalet re-
spondenter. Det finns också en tydlig skillnad inom området. Under inter-
vjun med Gunilla framkommer mycket lite om just teknikutvecklingen och 
dess påverkan av undervisningen. För Hannas och Ingvars del nämns den i 
princip inte alls. Det Gunilla tar upp om teknikutvecklingen kretsar kring att 
läroboken spelade en större roll tidigare eftersom det idag finns så mycket 
lättillgängligt konkurrerande material på nätet, men hon säger samtidigt att 
hennes ökande erfarenhet förmodligen också spelat roll då det gäller nedto-
ningen av lärobokens betydelse i undervisningen. Angående det mer lättill-
gängliga materialet idag säger hon: 
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Skulle jag ge eleverna annat stoff fick man läsa tidningar och gå upp i biblio-
teket och klippa ihop kompendium och hämta hit och dit. […] Men nu är 
det bara upp med datorerna och så söker man på ett helt annat sätt. Och 
eleverna är faktiskt kanske mer delaktiga i det stoffet, när det gäller källkritik 
och att ta in information från olika håll, till exempel nu när vi ska hålla på 
med budget, ’Vad säger den tidningen och vad säger den och hur speglar 
man och sådant?’ (Gunilla) 

 
Även Hanna är inne på lärobokens betydelse, men då ur ett annat perspek-
tiv. Hon menar att boken är tämligen oviktig, och tråkig, för hennes egen 
del, men att hon aldrig skulle välja bort den helt utifrån elevperspektivet. 
Många elever, menar hon, behöver det stöd som en lärobok kan ge, ett stöd 
som Hanna själv försöker vara med att hjälpa eleverna att hitta. 

Om nu teknikutvecklingen inte lyfts fram som något framträdande i be-
rättelserna från Gunilla, Hanna och Ingvar, är det påtagligt att de lyfter fram 
andra faktorer inom den samhälleliga dimensionen, faktorer som berör 
samhällsutvecklingen i stort och aktuella händelser. Det är nu dags att gå 
vidare med denna variation. 
 
Samhällsutveckling	  och	  aktuella	  händelser	  
Samhällsutvecklingen och aktuella händelser är tas upp av flertalet respon-
denter. Båda dessa områden är närliggande och överlappar ständigt varandra 
i materialet, därför slås de ihop till en gemensam variation inom dimension-
en. Tydligast framkommer denna hos Bengt, både som ett självständigt 
tema såsom invävt då andra dimensioner behandlas. Direkt i inledningen av 
intervjun tar Bengt upp att tidsandan är central i hur han ser på vad som 
påverkat honom i transformeringen av samhällskunskapsämnet. Han dyker 
rätt på några årtal som ständigt återkommer i intervjun, med orden: 
 

Om man säger -88, -89, det är ju ganska stort i världen. Vi har Berlinmuren 
så klart. Vad vi också började med vid den tiden rätt rejält då var EU-frågan. 
[…] Det var kanske från att jag började jobba -88 och en bit framöver. När 
vi kom in en bit här [respondenten pekar på 90-talet på tidslinjen], då testades 
riksdagsledamöter i EG-kunskaper som det hette då. Jag gav testet till ele-
verna en gång, och varenda elev slog varenda riksdagsledamot i kunskapen 
om EG, och det var rätt kul. Det körde vi ganska mycket fram igenom. Se-
dan kom folkomröstningen [respondenten pekar på tidslinjen vid 1994]. (Bengt) 

 
Just samhällsutvecklingen och enskilda aktuella händelser får stor betydelse i 
början av 90-talet fram till årtiondets mitt. EU-omröstningen och anslut-
ningen till nämnda organisation återkommer ständigt i Bengts utsaga, liksom 
regeringsskiftet 1991 samt den ekonomiska krisen under 90-talet. Nu fick 
eleverna ägna sig mycket åt ekonomisk politik samt systemskiftespolitiken, 
exempelvis privatiseringar. Litteraturen som användes under denna tid var 
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starkt präglad av ovan nämnda händelser. Då Bengt vanligtvis inte använder 
traditionella läroböcker medförde arbetssättet att följa samhällsutvecklingen 
i undervisningen stor arbetsbörda. Han menar att man var tidigt ute att un-
dervisa om nämnda samhällsförändringar på skolan och att det var svårt att 
hitta material i början. Han säger sig jobbat nätterna igenom med ekono-
miska kompendier och att det var ett ständigt letande efter lämplig litteratur. 

Samhällsutvecklingen medförde givetvis också, menar Bengt, att innehål-
let i samhällsundervisningen bytte fokus. Han ger följande exempel: ”[…] 
om man studerade EG, var man tvungen att studera hur den svenska riks-
dagen fungerar till exempel. Istället för att studera ”hur fungerar riksdagen, 
så blev det en konsekvens att målet med studierna var; Hur blir det med 
Sveriges självständighet? Vilket blir riksdagens roll i EG?” Går vi fram lite i 
tiden uppger Bengt att också folkomröstningen om EMU 2003 satte sin 
prägel på undervisningen i samhällskunskap. 
 

Vi läste inte läste lika mycket politisk ideologi som vi läste politisk ekonomi 
vid den tiden. Det blev väldigt mycket sådant runt -94, -95. Det låg i tiden 
att man skulle förstå vad som hände i samhället […] Vi hade tillexempel an-
slutningen till Ecun då. Vi hade Bengt Dennis, 500 procentig ränta. […] 
Man kan tänka sig idag om man tittar på den politiska utvecklingen så skilde 
den sig rätt mycket från här [respondenten pekar på tidslinjen], alltså vad som är 
stora politiska frågor. Man hade inte suttit och grillat korv 1990 ett gäng par-
tiledare. De hade blivit fullständigt utskrattade. Ytan i det politiska land-
skapet har tagit över väldigt mycket från myllan så att säga. (Bengt) 

 
Något annat som tydligt påverkade undervisningens innehåll enligt Bengt 
var när antiglobaliseringsrörelsen Attack bildades. Då införde man Attack-
boken som kurslitteratur samt gick så långt att man faktiskt skrev in att man 
skulle ha någon form av Attackkurs i samhällskunskapen. Ja, säger Bengt, 
”vi jobbade väldigt mycket med Attack då”. 

Aktuella händelser och samhällsutvecklingen ligger för många av re-
spondenterna nära den tekniska utvecklingen i det avseendet att denna 
också gjort det lättare, men också mycket mer omfattande att försöka följa 
med i allt som händer i världen och som kan ha relevans för samhällskun-
skapsämnet. Så också för Bengt. Det har varit fullt upp med, menar han, att 
följa med i sådant som Dagens Nyheters debattsidor, kultursidor, facktidskrif-
ter och bokutgivningen. Han går vidare med att belysa fler aspekter av att 
hänga med i samhället på flera plan. Han frågar sig: 
 

Vilka långsamma och snabba förändringsprocesser finns det i samhället, och 
hur ska man förhålla sig till det som samhällskunskapslärare? Det är det 
svåra naturligtvis. Vad som ibland synes vara stora förändringar under kort 
tid är naturligtvis ofta långsamma processer. (Bengt) 
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Bengt tar upp mer om samhällsförändringarnas och enskilda händelsers 
betydelse för undervisningen i samhällskunskap under åren. En sak han flera 
gånger berör som avgörande för ämnets karaktär, och på så vis också 
undervisningen, är vad han menar är en allmän utveckling från det kollektiv-
istiska till det individualistiska samhället. Han fortsätter med att vi även 
inom utbildningspolitiken fått ett ”[…] köp- och säljsystem. Den ideologin 
fanns inte på 90-talet, den överideologin, och det gör ju att […] vi idag be-
höver jobba väldigt mycket med frågor som, ’Vad är ett samhälle?’, ’Varför 
behövs ett samhälle?’” Denna passus är infärgad av temat egen personlig 
bakgrund, men det har också en tydlig karaktär av att Bengt upplever att det 
varit en samhällsförändring i stort som fört med sig att han fått lägga om 
undervisningen. I Bengts redogörelse av hur samhällsutvecklingen och en-
skilda händelser påverkat undervisningen rör han sig ofta på ett internation-
ellt eller nationellt plan, men även aktuella händelser på lokalnivå har påver-
kat undervisningen menar han och drar sig till minnes en speciell händelse: 
 

En annan sak som påverkade […], XXX [den byggnad som folkhögskolan var in-
rymd i då]. Först ville HSB stycka av och bygga där, och […] då satte vi ele-
verna på att undersöka hur hela frågan går till. Då kom stadsbyggnadsnämn-
dens politiker hit, så eleverna fick själva hålla på att jobba med det. Och fak-
tum var att det inte blev något av det hela [HSB:s planer], så det var rätt kul 
samhällskunskap. Vi blandade det lokala med de här stora frågorna. (Bengt) 

 
För att avsluta Bengts redogörelse av hur samhällsutvecklingen och aktuella 
händelser påverkat undervisningen kan man se på hur elevunderlaget påver-
kats av detta. Han lägger en avgörande betydelse i detta då han menar att 
vilka elever han har styr otroligt mycket hur undervisningen gestaltar sig. 
Han säger: ”Det ändras mycket efter kursdeltagarna, vi hade många som 
kom från arbetslivet, vi fick ju massarbetslöshet i landet. […] Folk hade 
möjlighet att ta tjänstledigt och läsa ett år på folkhögskola och sedan gick de 
tillbaka till sina arbeten […].” Men efter hand har elevsammansättningen 
förändrats och han tar upp att den sjunkande medelåldern haft stor bety-
delse. När han började arbeta på folkhögskolan var han yngst i klassrummet, 
trots sina då 32 år, men att medelåldern idag bland eleverna ligger på 21 till 
22 år. I samband med detta göra Bengt följande reflektion: 
 

Det beror ganska mycket på att vi har allt fler som kommer från en trasig 
gymnasieskola. Tidigare var det många som hade varit ute och arbetat. Rätt 
många kvinnor som hade jobbat, sedan fött barn, och sedan hade de inte va-
rit ute på arbetsmarknaden. De var sugna på att studera. Det påverkade äm-
net, eller hela situationen ganska mycket. […] Likadant det här med social-
försäkringssystem, hur det fungerar och det har ju fått en annan relief här. I 
ungdomsskolan är de inte inne i de systemen än, så det har varit viktigt att 
gå igenom, allt inom socialförsäkringssystemen. (Bengt) 
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Detta är som synes viktigt för Bengt, men han lägger till en sak han menar 
fått dramatiska konsekvenser för vilka elever de har på skolan. Han menar 
att världshändelser långt bort också blir till Sveriges historia då kriser runt 
om i världen avspeglar sig i elevsammansättningen. Han fortsätter med… 
 

[…] här [pekar på tidslinjen i början av 90-talet] börjar krisen på Balkan. […] [På 
slutet av 80-talet], då jag började hade vi en hel del som kom från Latiname-
rika och Iran. Sedan kommer Balkan. Ja, man kan nästan följa kriserna. Irak 
och Somalia. Vi hade inte en elev från Somalia här. Idag har vi väldigt 
många elever från Irak, Somalia, Syrien och så vidare. […] [H]är på skolan 
kan vi klart och tydligt se flyktingströmmarna. (Bengt) 

 
Bengt säger att det spelar stor roll för undervisningen från vilket land, från 
vilken politisk kultur och från vilken konflikt eleverna kommer. Han ex-
emplifierar med att elever de hade tidigare från Chile och Iran hade varit 
politiskt aktiva i sina hemländer och hade det med sig i bagaget. Chilenarna 
talade dessutom spanska, vilket gjorde det lättare för dem än för en del 
andra grupper de har idag. Som vi sett tar Bengt upp folkomröstningar vid 
flera tillfällen, vilket också Calle gör. Om kärnkraftsomröstningen 1980 
säger han angående om den påverkade samhällskunskapsundervisningen: 
 

[U]tan någon som helst tvekan. Den polariserade hela samhället ett tag […]. 
Antingen var man för eller emot […]. Så skarp var exempelvis inte EU-
omröstningen. Den satte inte de spåren, emedan EMU-diskussionen, 
huruvida vi skulle lämna kronan eller inte engagerade eleverna oerhört 
mycket mer. Det blev också en tydlig polarisering, för EU det var något som 
låg långt bort. Det dyker alltid upp det här med att ’jordgubbarna får ju bara 
vara 14 millimeter’ och så vidare är det någon som har läst. Ja visst, det är så, 
men det var så innan också, det är ingen skillnad, vi hade en standardise-
ringskommission som sa att jordgubbarna skulle vara 12 millimeter, […] vad 
är skillnaden? Det är kul när de situationerna dyker upp. (Calle) 

 
Calle tar upp betydligt mer av omvärlden än folkomröstningar. Även om 
dessa är tacksamma i undervisningen, som han säger, så är det många andra 
händelser som påverkat samhällskunskapsundervisningen. Han säger att ju 
närmare en händelse, om så en världshändelse, […] ju viktigare att använda i 
undervisningen. Calle säger att han försöker få med detta hela tiden. Han 
påpekar att det är viktigt att både få med det stora och det lilla och att båda 
dimensionerna påverkar vårt samhälle. Han tar ”nine-eleven” som ett ex-
empel som en stor världshändelse, men som uppfattades av eleverna att 
ligga nära dem själva. De ville då veta mer om islam och vad som kunde få 
människor att utföra dåd som detta. Men, påpekar han, världshändelser, 
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även om de är av stor betydelse, har ofta begränsad hållbarhetstid. Han sä-
ger att det är… 
 

[…] intressant att se är att om man relaterar till Vietnamkriget idag, är det 
ingen som vet vad det är. De har aldrig hört talas om det, och det har ju haft 
stor betydelse under min politiska fostran och mina ställningstaganden. 
Andra världskriget kan de ha en relation till. Koreakriget visste de inte ens 
att det fanns. De händelser som var stora för en generation sedan är inte alls 
påtagliga för andra generationer […]. [F]ram till -95, -96, hade Kalla kriget 
relevans, men sedan tunnas det ut. Putin kan man på ett annat sätt ge dem 
referenser till gentemot tsartiden, alltså tydlig historia. Det kommunistiska 
mellanspelet, det var något tillfälligt och bara försvann, men tsartiden, liv-
egenskap och att man mycket väl skulle kunna se Putin som en ny tsar med 
de geopolitiska önskemålen, det kan de greppa på något sätt och det beror 
på tror jag att de fått det i historia också på ett ganska tydligt sätt, emedan 
Kalla kriget och den kommunistiska eran, den glider bort i ett töcken. (Calle) 

 
Calle fortsätter med att miljöaspekten blivit allt mer framträdande utifrån 
samhällsutveckling och omvärlden. Denna har blivit mer dramatisk och då 
också intressant för ungdomarna. Han uppfattar att detta är väldigt generellt 
och han tar upp att när han har industrikillar som älskar sina bilar över allt 
annat så tål de ta en diskussion om bränsleförbrukning och luftföroreningar, 
men ”[…] sedan kanske de inte inser att just deras 740 skitar ner så myck-
et.” Men, påpekar Calle, det ökade intresset för miljöaspekterna har medfört 
att annat måste minska, som samhällsekonomi, tiden räcker inte till. 

Calle tar också upp samhällsutvecklingen i samband med ökad främlings-
fientlighet som en påverkansfaktor för undervisningen, dock i ringa omfatt-
ning. Självklart är även Arnes berättelse kring främlingsfientlighet påverkad 
av samhällsutvecklingen, men här ser jag ändå Arnes personliga intresse 
som överordnat. Däremot väljer jag att presentera Calles uttalanden kring 
ämnesområdet under den samhälleliga dimensionen, då det för hans del inte 
har samma centrala betydelse som för Arne. För Calles del kommer vi in på 
att det på många yrkesgymnasier finns tendenser till utbredd främlingsfient-
lighet, i alla fall om man ser till skolvalet som genomförs i samband med 
riksdagsvalet. Även på Calles skola har många elever lagt sin röst på de 
mindre invandringsvänliga alternativen. Han för ett resonemang kring att en 
och annan ”plojröst” kanske det är, men i stort tror han ändå att det är… 
 

[…] mer en attityd av att man uppfattar invandringen, flyktingmottagningen, 
migrationspolitiken som ett hot, och hotet finns nära de här människorna, 
de har kanske föräldrar som råkat ut för arbetslöshet och liknande och ser 
att andra kommer in och får förmåner som inte de får. De ligger närmare 
detta än vad XXX-borna gör [ett statusområde inom kommunen]. (Calle) 
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Calle säger att det är viktigt i undervisningen att hantera detta. Han är dock 
noga med att han inte vill anlägga en ”moteld”, de får ha sina attityder och 
åsikter, men de ska vara beredda att försvara dem och veta varför de fattat 
sina beslut om de nu tycker att migrationspolitiken är ett misslyckande. Ele-
verna måste då kunna redogöra för vad de bygger sina ståndpunkter på och 
försöka ge förslag på förbättringar, ”[…] istället för att lämna över sig till de 
missnöjesyttringar som dyker upp för det är billiga lösningar på komplice-
rade problem som ett antal partier presenterar i de här frågorna.” 

Även David nämner aktualitetsaspekten inom ämnet, men går inte in på 
några exempel från sin långa karriär utan lyfter fram händelser från de 
närmaste dagarna vid intervjutillfället. Dessa har dels att göra med det stun-
dande riksdagsvalet och med det skolval som genomfördes på hans arbets-
plats dagarna innan, dels aktuella händelser i Mellersta Östern. När han re-
sonerar kring vad som gör samhällskunskapsämnet speciellt säger han: 
 

[M]an måste knyta teorier, modeller och begrepp till strömningar i tiden och 
aktuella frågor, annars blir det dött. Det kan ändras på bara ett par dagar. Ta 
internationell politik, nu har Obama förklarat krig mot IS [Islamiska Staten], 
vad får det för konsekvenser? Det är oerhört komplicerat och då kanske nå-
gon håller på med det som temauppsats och då måste man ändra förutsätt-
ningarna. […] [D]u måste vara beredd, inte att hålla en akademisk föreläs-
ning om IS, men du måste kunna så mycket att du kan förklara i stora drag, 
du måste alltid vara uppdaterad om det ska fungera. Det räcker att varit 
borta en helg […] så är man inte uppdaterad […] Jag vill hävda att det är det 
svåraste ämnet […]. Det är en utmaning i sig att försöka få liv i det. (David) 

 
David fortsätter med att ge ett antal exempel på hur teknikutvecklingen 
spelar in, inte minst ur aktualitetsaspekten. Han ger för tiden för intervjun 
helt färska exempel som program från Uppdrag granskning med ekonomiska 
diskussioner utifrån Milton Friedman och Keynes, bland annat om ”den 
naturliga arbetslösheten”. David säger sig komma använda detta inslag ett 
par månader efter intervjutillfället då de kommer att ha samhällsekonomi. 
Han nämner också ett program från Vetenskapens värld som han kommer att 
använda, vilket berör frågan om ekonomi är en vetenskap och diskussionen 
mellan ekonomisk liberalism och Chicagoskolan med mera. Sammanfatt-
ningsvis angående Davids syn på omvärlden uttrycker han själv: ”Det 
kanske är självklarheter men det aktuella måste in hela tiden.” 

Erika nämner att samhällskunskap är ett aktualitetsämne och att mycket 
av vad-frågan kan kopplas till detta, men även denna gång är det till en bör-
jan i samband med styrdokumentens skrivningar. Senare i intervjun kommer 
aktualitetsaspekten i sig upp. Hon ser denna funktion som något av det 
viktigaste i ämnet, men när hon mer utförligt ska beskriva detta är det tek-
nikutvecklingens betydelse som kommer i förgrunden. Hon säger att det 
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med teknikens hjälp har blivit lättare genom att man under en lektions gång 
kan klicka upp en sida och länka den vidare till eleverna eller visa ett nyhets-
klipp. Tidigare var man tvungen att alltid planera sådant. Antingen skulle 
man kopiera upp artiklar eller få fram inspelat material som dokumentärer 
till tv-apparaten i klassrummet. Nu är det bara att ta fram Play-funktionerna, 
där finns allting säger hon och illustrerar med följande: ”Om det är ubåts-
jakt och det händer någonting så kan jag lyfta fram det mer spontant nu, det 
är bra [det var ubåtsjakt i Stockholms skärgård vid tillfället].” Hon exemplifierar 
ytterligare hur omvärlden kommer in i klassrumsundervisningen som 
Ebolaepidemin och riksdagsvalet, varav det senare kan vara dominerande 
fokus på i några månader, i alla fall valår. Andra år är det kanske inte lika 
intressant med detta avsnitt påpekar hon, men då gäller det ändå att försöka 
hitta något intressant för eleverna, området är ju väldigt viktigt. Det kan 
vara att de ska ta kontakt med politiker och intervjua dem utifrån samhälls-
frågor som eleverna är intresserade av och sedan diskutera deras förslag. 
Det går inte undvika ämnesområdet bara för att det inte råkar vara val det år 
de har området i undervisningen. 

Fredrik tar upp omvärlden och dess betydelse för samhällskunskapsun-
dervisningen, men återigen är det vanligtvis ur elevernas behov och per-
spektiv. Han har som framgått ett eget klassrum där han i princip har all 
undervisning. Som en bård runt hela detta klassrum har han satt upp löp-
sedlar och förstasidor med ett urval av de viktigaste händelserna, både nat-
ionella som internationella, från Charles Lindberghs flygning över Atlanten 
1927 över Palmemordet, Berlinmurens fall och Sovjetunionens upplösning 
till Word Trade Center och Den arabiska våren. Han ser det som när han 
sätter upp dessa aktuella händelser är samhällskunskap, men allt eftersom 
tiden går blir de istället mer inslag i historieundervisningen. Det här förhål-
landet mellan nu och då blir tydligare för eleverna. Löpsedlarna är viktiga i 
Fredriks undervisning och han hänvisar ofta till dem i alla möjliga samman-
hang. I klassrummet har han också ett antal tavlor i affischformat med per-
soner som betytt mycket för världen och som kan utgöra inspirationskällor 
för eleverna, exempelvis Mahatma Gandhi. Men det är också viktigt att ele-
verna kan identifiera sig mer med dessa förebilder, så ”[…] en av dem är 
Malala [Yousafzai], om man talar om samhället idag. Jag har många av de här 
stora uppsatta på tavlor innan, men nu så ville jag ha en som var i deras 
egen ålder, någonting som kunde anspela till deras eget liv. Och det blev 
hon.” Fredrik återkopplar återigen efter en stund till sina löpsedlar. Han 
säger att vissa händelser är av sådan dignitet att de kan förändra hur vi ser 
på världen, och så också samhällskunskapsundervisningen. Han nämner 
Berlinmurens fall och 11:e september. Likt andra respondenter tar han 
också upp att det givetvis färgar in om det är valår hur undervisningen blir. 
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Gunilla påtalar vid flera tillfällen hur viktigt hon anser det vara att koppla 
innehållet i samhällskunskapen till det som händer runt om. Det påverkar i 
allra högsta grad och det är också ämnets stora styrka, som om det skulle 
råka sammanfalla att regeringen lägger sin budget samtidigt som hennes 
elever läser ekonomisk politik. Det är klart att hon kopplar till den aktuella 
händelsen då. Hon säger att det aldrig är svårt att hitta exempel att koppla 
till, vi ”[…] är mitt i hela tiden hur man än gör.” Hon tar upp ett flertal ex-
empel som aktuella vid tidpunkten för intervjun, som att det nyligen hade 
varit riksdagsval, men också val till Europaparlamentet tidigare samma år, 
vilket hon säger ger en del ”draghjälp”. Gunilla är entusiastisk över att det 
finns så många möjligheter inom ämnet att koppla till den pågående sam-
hällsutvecklingen och enskilda händelser och tar upp ett antal händelser till: 
 

Det var 25 år sedan Berlinmuren föll [intervjun var i samband med årsdagen] så 
det är klart att man plockar upp det som en otrolig tillgång i ämnet. Eller när 
vi läser ekonomisk politik är helt plötsligt reporäntan noll procent [detta hade 
precis inträffat], det är ju ’Yes!’ Det är det som är häftigt. […] [N]u förstår de 
saker som de inte ens visste att de inte förstod innan, för informationen går 
en spårlöst förbi om du inte är där. […] Det påverkade otroligt mycket. Det 
är samma sak nu när vi pratar om den Arabiska våren, när sådant händer 
och man samtidigt håller på med demokrati, vilket lyft det blir. Och det är 
saker som eleverna pratar hemma om i bästa fall kring köksbordet som man 
faktiskt inte kan värja sig emot. Det blir otroligt mycket bättre, och de 
kanske till och med kan komma hem och vara med i en diskussion och 
komma med synpunkter och få en att växa inför föräldrarna. (Gunilla) 

 
Även om hon använder sig av omvärlden frekvent säger hon sig inte vara 
nöjd, men att ett urval måste göras. Eftersom de just nu höll på med eko-
nomi ansåg hon det mer värdefullt att ta upp den ovan nämnda reporäntan 
istället för ett mer avlägset mellanårsval i USA. Men hon påpekar också att 
hon ibland försöker att planera in olika avsnitt utifrån vad hon vet ska 
hända, så ibland är det mer planering än tillfällighet att det blir bra möjlig-
heter att koppla undervisningen till omvärlden. 

I samband med att Hanna resonerar kring sin personliga utveckling över 
tid kommer hon som nämnts tidigare in på att hon med tiden blivit mer 
intresserad av pedagogiken, men hon går snabbt vidare med att: 
 

Det kanske har att göra med att skolsystemet såg väldigt annorlunda ut. Det 
var bara att ’gå in och riva av’ och ingen skulle drömma om att ifrågasätta 
den auktoritet man hade. Jag är inskolad i ett system där man verkligen hade 
det och inte blev ifrågasatt på något sätt, emedan det är mycket mer kom-
plext nu. Det går inte bara att ’gå in och riva av’ någonting. 
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Uttalandet ”mer komplext” förklarar hon med att man som lärare tidigare 
kunde gå igenom det man skulle och om det var någon som inte hängde 
med fanns det möjlighet att sätta en tvåa, ”det var inte mer med det”. Detta 
är förvisso inom området styrdokument, men Hanna kopplar samman det 
med att läraren fått minskad auktoritet, samtidigt som samhällsutvecklingen 
har drivit på att eleverna, och deras föräldrar, allt mer börjat ifrågasätta be-
tygssättningen. Det är mer en samhällsförändring i sig än förändrade styr-
dokument påpekar hon, det är inte bara skolans värld som påverkas av detta 
utan många andra områden inom offentlig verksamhet. Hon säger att i och 
med att samhället förändras så förändras också skolpolitiken som måste 
uppdateras och som också lärarkåren måste förhålla sig till. Det är många 
fler pålagor idag. Till detta vill hon också lägga att elevgrupperna inom de 
högskoleförberedande programmen idag är mer heterogena. Det är många 
som nu går exempelvis samhällsprogrammet som tidigare kanske hade gått 
ett yrkesprogram eller inte gått alls på gymnasiet, det komplicerar undervis-
ningen. Allt det här påverkar yrkesutövningen menar Hanna och säger, 
”[…] jag har ett annat jobb idag. På många sätt.” Hon kommer ett flertal 
gånger in på styrdokumenten, men det är egentligen inte dessa i sig själva 
som påverkar undervisningen. Hon menar att styrdokumenten egentligen 
bara är en avspegling av samhällsförändringarna och att det på så sätt egent-
ligen är dessa som påverkar. Den största förändringen som hon ser det är 
Gy 11, men att de samhällsförändringar som ledde fram till denna läroplan 
hade pågått en längre tid, åtminstone tio år. I en diskussion om samhälls-
kunskapsundervisningens förändring över tid berättar Hanna följande: 
 

[D]et finns grunder i ämnet som är de samma, riksdag och regering fanns då 
som nu och det har inte hänt så mycket när det gäller detta […]. Samtidigt 
måste jag säga att man är mer översiktlig idag. Det går inte att ’nörda’ med 
de elever vi har idag med detaljkunskaper som kan roa en själv. Man har 
ingen bevisföring när det gäller multiplikatoreffekten för dagens elever, de 
[klarar] inte det, men det var en självklarhet på 80-talet. […] Men jag tror 
nog att den stora förändringen är att man ska förhålla sig till föräldrar utan 
att det är akut. […] Eleverna måste hela tiden ha feedback, de måste hela ti-
den bli bekräftade. Det är också en samhällsförändring med betygsfokuse-
ringen. När jag började jobba var det inte så över huvud taget. (Hanna) 

 
De respondenter som lyfter fram aktualiteter som betydelsefulla för sam-
hällskunskapsundervisningen har generellt pekat på att dessa kommer in 
tämligen ad hoc, Gunilla undantaget som påpekar att hela hennes planering 
ibland utgår från vad hon vet är på gång. Ingvar däremot ser lite annorlunda 
på detta med aktualiteter. Han uttrycker det när vi kommer in på aktuella 
händelser och om de omsätts till undervisning så här: 
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Inte direkt tror jag, annat än om vi diskuterar utifrån nyhetsperspektiv, men 
när man väl bakar in det i samhällskunskapsämnet som en del, någon form 
av analys, bör man ha bearbetat vad som hände och varför det hände. För 
när det kommer som en nyhet, det är det som är bekymret med samhälls-
kunskapsämnet, kommer det färskt och ingen vet ju i regel vad som hänt. 
Och den typen av diskussion och analys som man kan göra då är ofta be-
gränsad […] tills man kan sätta in det i ett sammanhang. Men det kanske är 
för att jag är historielärare som jag är angelägen om att det måste sättas in i 
ett större sammanhang. Det tar ofta en viss tid innan man kan bearbeta det 
på det sätt som man verkligen vill göra. (Ingvar) 

 
Ingvar tar som exempel ett moment inom ekonomi han har vid intervjutill-
fället och att det inte går att bryta detta och ägna tiden åt något annat, ex-
empelvis om det skulle hända något inom Israel-Palestina-konflikten. Visst 
säger Ingvar, det går att diskutera det som en nyhet, men det kan aldrig bli 
ett fördjupande intellektuellt resonemang eftersom det också hade krävt att 
han hade gått igenom FN:s delningsplan med mera som de hade behövt ha 
med sig då. En annan sak som Ingvar tar upp som berör hur samhällsut-
veckling och aktuella händelser påverkar undervisningen är den inrikespoli-
tiska situation som riksdagsvalet medförde 2014, där det i dess kölvatten 
uppstod ett svårt parlamentariskt läge. Egentligen startade denna ”röra” 
redan innan valet. Han tar upp att de på skolan haft besök av samtliga riks-
dagspartier under valrörelsen. Vid ett tillfälle var Jimmie Åkesson och Erik 
Ullenhag på besök och skulle delta i en debatt med eleverna, men det slu-
tade istället kaotiskt med poliser överallt och demonstranter som försökte 
tränga sig in utifrån. Under alla sina år som lärare säger sig Ingvar inte varit 
med om något liknande, men säger samtidigt att det politiska landskapet har 
förändrats och att de skärpta motsättningarna fått intresset för partipolitik 
att öka. Det svåra parlamentariska läget efter riksdagsvalet och alla turer 
kring detta har dessutom medfört att det har öppnats upp möjligheter att 
undervisa på en högre nivå i samhällskunskap än tidigare. Ingvar berättar: 
 

Vi har pratat om taktik och strategi på ett helt annat sätt än vad vi gjort tidi-
gare när det gäller Sveriges statsskick och hur man röstar i de här kontra-
propositionsvoteringarna. Det har vi inte berört tidigare, men det har vi na-
turligtvis varit tvungna att diskutera på ett helt annat sätt nu än tidigare. Så 
själva synen på statsskicket kanske kommer att få mer karaktär att man dis-
kuterar olika strategier. Vi har ett riksdagsrollspel som vi brukar köra med 
ettorna. Vi får se hur det utvecklas för de har nog funderat över strategier 
[…], för vi simulerar från proposition till beslut, hela vägen. Vi får se om 
eleverna verkligen blir mer strategiska och tänker på det viset. (Ingvar) 

 
Ingvar säger att det händer saker hela tiden att fånga upp, men det är särskilt 
en händelse som fått stort genomslag i undervisningen, finanskrisen 2008. 
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Han nämner denna vid ett flertal tillfällen i olika sammanhang under inter-
vjun. Tidigare undervisade han ganska mycket om IT-krisen, men efter 2008 
har han tonat ner den förra krisen då den senare ”överskuggar” i betydelse. 

Arne tar även han upp betydelsen av aktuella händelser och nämner ett 
antal exempel på vad det kan röra sig om. Det kan vara val i Sverige eller 
USA. Det kan vara aktuella konflikter eller rättegångsfall som Anna Lindh. 
Det kan röra andra rättegångsfall som då ofta drar igång en diskussion om 
brott och straff, ”framför allt straff [skratt]”. 

Julias personliga intresse för de internationella frågorna visar sig också i 
att hon alltid försöker anpassa samhällskunskapen till det som sker i världen. 
Det är roligt men samtidigt svårt och utmanande. Hon funderar mycket 
kring hur de aktuella händelserna ska presenteras och hur mycket bak-
grundsfakta som hon måste sätta sig in i. Det stressar henne att känna att 
hon måste hinna med att se både Aktuellt och Rapport, eller så blir hon stres-
sad när hon inte hinner se båda. Utvecklingen i världen går allt snabbare, 
vilket gör att det blir svårare att hantera det här med aktuella händelser, 
påpekar hon. Inte minst upplever Julia att statskunskapen har förändrats. 
Här gäller det att ständigt fortbilda sig. Det går inte att undervisa på samma 
sätt som för några årtionden. Hon tar exemplen att ekonomin i samhället 
förändras, liksom att hela samhället förändras, och då måste också sam-
hällskunskapsämnet förändras. Det preciseras med följande: 
 

Jag tror inte vi har någon bok i samhällskunskap som tar upp det här med 0-
ränta exempelvis. Hur undervisa om det och få det begripligt? Eleverna kan 
en massa om 30-talet, så då förstår de att man måste ha fart på ekonomin. 
Men det är spännande. […] Samhällskunskapsämnet är ständigt föränderligt 
så det kan inte vara samma ämne, det förändras så snabbt hela tiden. Det 
kommer liksom inte nya tyska stavningsregler varje år. (Julia) 

  
Fler respondenter är tydliga med att en stor förändring som skett som har 
med den samhälleliga förändringen att göra över tid är att eleverna idag på 
många sätt skiljer sig mot tidigare generationer, och på så sätt också att 
undervisningen måste förändras. Som avslutning på hela den empiriska de-
len av arbetet kommer nu ett antal exempel på hur respondenterna upplever 
denna förändring. För Julias del har samhällsutvecklingen påtagligt föränd-
rat hur hon måste förhålla sig till eleverna. Jag frågar henne om de största 
förändringarna under hennes långa yrkesliv och får följande svar: 
 

Att mycket mer idag bygger på din relation till eleven. Det gjorde det inte i 
början. Då kunde man se dem som elever som du skulle förmedla någonting 
[till]. Du skulle fylla dem med något, lära dem någonting. Idag inser du att 
det klarar du aldrig om du inte har en personlig relation till var och en av 
[dem]. Du måste […] känna och kunna prata med dem för att nå dem. (Ju-
lia) 
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När jag frågar henne vad hon tror denna skillnad beror på svarar hon att 
eleverna idag inte vill betraktas som en i mängden utan som den människa 
de är. Eleverna kräver att bli respekterade på ett annat sätt idag. Hon pratar 
om att ”den egocentriska generationen” idag utökats med ett nytt begrepp, 
”ekofokus”. Det är skillnad mot 70-talet säger hon, då skulle man vara en i 
gruppen. Idag, säger Julia, får hon arbeta mer med att eleverna ska inse att 
de inte bara har rättigheter utan också skyldigheter. Hon menar att läraren i 
samhällskunskap, tillsamman med religionsämnet, har ett speciellt ansvar att 
ta upp hur man är mot andra människor, från familjen till samhället i stort. 
En annan sak som hon lyfter fram som hon tycker har förändrats i samband 
med samhällsutvecklingen är att eleverna idag är mycket mer bildtränade, de 
lever mer i en visuell värld med mer kontakt med digitala medier. De har 
lättare att tolka bilder, men har istället svårare att tolka texter. 

Ytterligare två respondenter nämner att eleverna idag har svårare att han-
tera texter då de generellt har sämre läsförmåga än tidigare generationer. 
Dessa är Hanna och Erika. Hanna, som endast kortfattat nämner detta, 
säger att visst läser eleverna sämre idag, men hon säger att det också kan 
uppfattas så för att eleverna idag ska ha stöd om de behöver. Tidigare 
kanske det var så att det inte gick att efterfråga den typen av stöd, funderar 
Hanna. Vi går över till Erika som tar upp problematiken ifråga lite mer in-
gående och berättar också mer konkret hur det påverkar undervisningen. 
När hon diskuterar hur-frågan kommer hon in på att detta är förknippat 
med elevernas förmåga och att det har förändrats över tid. Detta är dock 
inte specifikt för just undervisningen i samhällskunskap, men det påverkar 
ett ämne som detta betydligt. Hon säger: 
 

Till viss del märker man av att de är sämre läsare, inte alla, men en hel del 
och det gör att man måste ge mer lässtöd än tidigare. Förut kunde man 
lämna ut, i alla fall i tvåan och trean, instuderingsfrågor till dem för inläs-
ning. Nu måste man vara mycket mer noggrann med att gå igenom begrepp, 
förklara dem, repetera och ta upp svaren på instuderingsfrågorna. Det är 
inte självklart att alla förmår att läsa längre texter längre. Nu måste man för-
söka hitta saker som inte är textbaserade för att läsförmågan och läshastig-
heten är så olika. Så inläsningen måste man nästan ta innan. (Erika) 

 
Men det är inte enbart den generellt försämrade läsförmågan som Erika tar 
upp, utan även att eleverna idag har svårare att koncentrera sig och har 
sämre uthållighet för det som kan kännas lite tungt. Hon försöker förmå 
eleverna att kunna ”stanna i ett nu som inte alltid är så […] festligt” och där 
de kanske inte har en ”flyktväg”. Hon tänker sig att det kan vara ”lite karak-
tärsdanande ibland”. Hon påpekar att hon tycker att samhällskunskap är 
roligt och att det också verkligen ska få vara roligt för eleverna ibland, men 
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att det också finns ”matiga bitar som man måste tugga i sig bara.” Hon me-
nar att det egentligen är en övningsfråga att eleverna ska lära sig att lyssna i 
mer än tio minuter och kunna göra anteckningar. Helt enkelt att hålla sig 
alerta. Men, säger Erika, ”[…] det har blivit svårare nu.” En del av den pro-
blematik som tagits upp här kan säkerligen hänföras till teknikutvecklingen 
menar Erika. Så kring teknikutvecklingen är hon lite kluven. Hon säger: 
 

Det är väldigt dubbelt måste jag säga. Det finns väldigt bra saker med tekni-
ken, som att man hittar bra material och att det är didaktiskt attraktivt för 
eleverna. Priset är koncentrationen och läsförmågan hos eleverna. Jag tror 
det hänger ihop lite, inte tekniken i klassrummet utan teknikanvändningen 
privat, att man inte är van att läsa längre texter länge. Men det skiljer väldigt 
mycket såklart emellan elever. Det är både positivt och negativt. (Erika) 

 
Som framgått lyfter Bengt fram att hans undervisning varit påverkad i hög 
grad av vilka specifika elever han haft. Tidigare när medelålder var högre 
och med den livserfarenheten en annan än de senare åren hos Bengts folk-
högskoleelever kunde han ibland ta ut svängarna rejält som han påpekar. Nu 
har medelåldern sjunkit som han säger, men också att de inte har lika myck-
et grundkunskaper med sig från gymnasiet längre. Det går inte att göra 
samma saker längre i undervisningen, som att låta eleverna göra en budget. 
Bengt vill egentligen inte skylla på gymnasiet i stort, utan han ser det som en 
del i en större samhällsomvandling, med bland annat vad han benämner 
”avpolitisering”, ”ideologiskt systemskifte” och ”hela det utbildningspoli-
tiska haveriet” som ”definitivt inte bidragit till att höja nivåerna på det all-
männa medvetandet utan snarare motsatsen […]”. 

En annan trendutveckling som några tycker sig märka är att lärarens auk-
toritet har minskat över tid. Gunilla drar sig till minnes att då hon började i 
mitten av 1980-talet, då hade läraren sin auktoritet från första stund, men att 
denne sedan kunde bli av med den om den inte förvaltades. Men idag är det 
snarare det omvända. När en lärare idag går in första gången hos en klass 
har denne inte auktoriteten med sig utan måste arbeta för att erhålla den. En 
orsak till denna bristande auktoritet, är att i princip alla elever idag går på 
gymnasiet, även de som egentligen inte vill, det är vad hon säger ”ett mycket 
bredare spann”. Inte minst är det många som går på samhällsprogrammet 
idag, det program Gunilla arbetar på just nu, som tidigare hade valt ett kor-
tare program, exempelvis tvåårig social linje. Detta spelar också in, menar 
hon, men är noga med att tillägga att, ”som individer är alla självklart trev-
liga, men det är inte så att alla drar åt samma håll. Alla vill inte. Alla tar inte 
ansvar för sitt lärande, det gjorde man inte förr heller, men då var det ändå 
det som var udda kan jag tycka”, vilket leder över till Hanna som tycker sig 
se en paradox. Styrdokumenten tar upp allt mer om att gymnasieeleverna 
ska ta mer eget ansvar, samtidigt som eleverna, enligt Hanna, i praktiken 
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istället tar allt mindre ansvar. Hon säger att eleverna förväntas bli servade 
hela tiden med det ena och det andra som att allt möjligt förväntas läggas ut 
på den digitala plattformen. Det kan förvisso vara bra på många sätt, menar 
Hanna, men det uppmanar också till, som hon uttrycker det, någon typ av 
”gapa och svälj.” Detta gäller givetvis inte alla elever påpekar hon, men det 
är ändå tillräckligt många för att påverka undervisningen negativt. 

Också Arne reflekterar över en upplevd lägre grad av auktoritet. Han sä-
ger att då han själv gick i skolan ifrågasattes inte läraren och dennes auktori-
tet, men att sedan dess har läraruppdraget förändrats generellt. Han tar föl-
jande resonemang: 
 

Idag måste […] vi förtjäna respekten från eleverna. Den kommer inte auto-
matiskt. Och det gör att jag måste börja fundera över hur eleverna tänker, 
för att istället som tidigare, ’Hur tänker vuxna och vad behöver elever veta 
för att kunna också tänka som vuxna?’ Nu måste jag jobba mer utifrån ett 
elevperspektiv, och det tror jag har att göra med en samhällsförändring över 
lag, inte minst från lärarhåll. Jag tänker ofta på den här skämtteckningen där 
den första bilden är från 60-talet där läraren och föräldrarna tittar på eleven 
och frågar, ’Hur ska du göra nu för att få godkänt?’ På nästa bild, från 2012 
tittar föräldrarna och eleven på läraren och säger, ’Ja hur ska du göra nu för 
att Nisse ska få godkänt?’ […] Det ligger någonting i det. Jag säger inte att 
utvecklingen enbart är av ondo utan det finns poänger med den. (Arne) 

 
Som en del i den allmänna samhällsutvecklingen, nationellt, som internat-
ionellt, har vi idag en situation där allt fler elever har annan bakgrund än 
svensk, vilket också generellt medför en annan pedagogisk situation. Det 
kan exempelvis röra sig om barn som själva upplevt krig och flykt. Hur 
detta ser ut skiljer sig mycket från ort till ort, från skola till skola, från klass 
till klass. Som vi sett har Bengt tagit upp företeelsen, men i hans berättelse 
handlar det om vuxna människor. När det gäller övriga är det endast två 
som nämner företeelsen. Erika tar upp den ur perspektivet att alla, oavsett 
härkomst, ska känna sig inkluderade och att stoffet också hamnar närma 
dem ibland, vilket medför att hon försöker väva in vad som exempelvis 
”händer i Mellanöstern och Afrika, att man på ett tydligare sätt jobbar med 
att ta in fler erfarenheter eller världar i klassrummet.” Men även nu kopplar 
hon till styrdokumenten och utökar resonemanget med: 
 

Kanske inte så starkt att det formar samhällskunskapen eftersom man ska 
förhålla sig till centralt innehåll. Men däremot, för att man ska kunna känna 
sig berörd så gäller det att hitta träffytor […], inte bara beroende av var man 
etniskt kommer ifrån utan det kan vara sådana saker som att man tar upp 
det här med gruppidentiteter […]. På något sätt handlar det om att eleven 
ska utforska sin egen verklighet utefter var man själv är. (Erika) 
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Den andra som berör ämnet är Fredrik och som ger det här med ”för vilka 
elever” kanske en annan dimension. Han säger att på skolan han arbetar på 
går många barn med invandrarbakgrund, en grupp som ökat med åren och 
utgör nu kanske 25 procent av elevantalet. Utifrån detta måste han som 
lärare, som han uttrycker det, alltid ställa sig frågan: 
 

[V]ilka är avnämarna? Vilka är eleverna? […] [J]ag har barn i klassen som är 
flyktingar, som kommer från förhållanden som jag inte ens kan tänka mig, 
där är viktigt att ha med i tankarna, att de som lyssnar och är med på under-
visningen är en annan publik än den i XXX [den minsta orten han jobbat på] i 
mitten på 80-talet. […] Där kommer ju verkligen samhällskunskapen in-
vandrande i klassrummet i dubbel bemärkelse. (Fredrik) 

 
Som synes menar flera respondenter att samhällsförändringarna medfört att 
också eleverna förändrats, som att det har blivit vanligare att de läser sämre, 
har svårare att koncentrera sig, har sämre förkunskaper och har mindre 
respekt för auktoriteter, men också att allt fler kommer från andra situation-
er och sammanhang i världen. Det är bäst att påpeka att det inte är alla som 
uttrycker det på så vis, samt att då det sker är det i generella ordalag. Dock 
vittnar flera av dem att de upplever att den problematik som ligger bakom 
denna lite dystra bild av utvecklingen har ökat på senare tid. Vi går nu till-
baka till Fredrik, som vi gång på gång mött som läraren med stort intresse 
för sina elever och deras utveckling. Om det här ovan ges en bild av att 
eleverna över tid har förändrats ser han det lite annorlunda utifrån sina år i 
yrket. Om eleverna säger han att... ”[…] tonåringen är sig i grunden lik un-
der de här 30 åren, där har det inte hänt så mycket. Däremot är det kanske 
så att […] ramarna runt omkring har förändrats en del. Men jag ser det inte 
som någon jättestor förändring. Jag vill nog påskina det.” När jag då pekar 
på tidslinjen där Fredrik började som lärare och där vi är idag och ställer 
följdfrågan om det är någon större skillnad på nu och då svarar han bestämt: 
 

Nej, absolut inte. En del säger, ’Har inte tonåringarna förändrats, är det inte 
en kaxigare generation nu?’ Absolut inte. […] Jag måste säga att jag trivs så 
bra med just den åldern. Och är det någon ’visp’ i någon klass, ja de fanns på 
40-talet, 50-talet, 60-talet, de fanns i många klasser, så är det inget sensation-
ellt. Det var bara det att det inte hette ADHD då. Det handlade mer om att 
hitta dem bakom skinnet och ta hand om dem på rätt sätt, så tonåringen i 
sig, jag tycker inte i grunden att den har förändrats så mycket. (Fredrik) 

 
Julia var den sista som intervjuades i studien. Hon får också sista ordet i 
dess empiriska del, samma ord som för övrigt inleder hela arbetet och cir-
keln sluts därmed. Hur samhällets förändringar också medför förändringar 
hos elever, i undervisning och i läroplaner, vilket på många sätt hela denna 
studie i grund och botten handlar om, sammanfattas av Julia på följande vis: 
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Samhällskunskapsämnet är ständigt föränderligt så det kan inte vara samma 
ämne, det förändras så snabbt hela tiden. […] Samhället förändras och ele-
verna förändras och då måste du också förändra dig. Det är väl därför vi får 
nya läroplaner. Samhället står verkligen inte still. (Julia) 
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I föregående kapitel har det studerade fenomenet utifrån respondenternas 
utsagor ingående presenterats. Ur dessa berättelser har fyra dimensioner och 
en aspekt på dessa tolkats ut, vilka här presenteras i visualiserad form: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimensionerna täcker alla in en bredd av hur samhällskunskapsämnet trans-
formeras till undervisning utifrån de didaktiska frågorna, Vad?, Hur?, Var-
för?, För vem? samt frågor om Bedömning i lärarnas berättelser. Pilar och 
streckade linjer ska ses som att dimensionerna överlappar och påverkar 
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varandra. Då lärarna talar om eleverna finns alltid kopplingar till någon av 
dimensionerna, därav den transparanta rutan med Den elevnära aspekten över 
samtliga dimensioner. Förutom denna indelning har en tanke om närhet och 
distans efter principer om yttre och inre ramar applicerats.402 Det betyder 
inte att respondenterna alltid lägger störst fokus på Den personliga dimensionen 
för att uttrycka minskad betydelse för varje dimension utåt. Somliga re-
spondenter påverkas i hög grad av sin bakgrund, personliga intressen eller 
ideologi, emedan andra ser själva didaktiken i sig som central eller fokuserar 
på själva uppdraget utifrån styrdokument eller upplevd arbetssituation. För 
att illustrera detta kompletteras föregående modell med att dimensionerna 
ordnas från det personligt nära till det distanserat samhälleliga: 
 

 

 
 

 
Det går att vända på modellen utifrån ”från det samhälleligt distanserade till 
det personligt nära”. Samhällsutvecklingen i stort påverkar övriga dimens-

                                                             
402 Se Arfwedson & Arfwedson 1991, s. 45–51; Berg 1999, s. 13ff; Lindmark 2013, s. 
162f; Svingby 1978, s. 49f. 
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ioner, som styrdokumentens och lärarutbildningens utformande och vilken 
didaktisk forskning som premieras. Den didaktiska dimensionen kan i sin tur 
påverka professionell utveckling och personliga intressen samt vilken ut-
bildningsideologi man sällar sig till. Resonemanget ska inte ses som kausalt 
linjärt, steg kan hoppas över i ordningen. Exempelvis kan Den samhälleliga 
dimensionen på en mångfald vis påverka didaktiken genom teknikutveckling-
en, men steget däremellan, styrdokumenten, måste läraren ändå förhålla sig 
till, liksom ekonomiska och organisatoriska ramar, exempelvis om tekniken 
finns tillgänglig. Likaså kan den samhälleliga nivån påverka det personliga 
genom exempelvis preferenser inom intressen och ideologi. Ur ett mer strikt 
statsvetenskapligt perspektiv kanske denna ordning är att föredra, men då 
föreliggande studie tar sitt avstamp i hermeneutisk fenomenologi utifrån 
lärarens upplevda livsvärld är det naturligt att ta utgångspunkt hos denne. 
För att tydliggöra detta kombineras här båda ovanstående figurer i en och 
samma modell: 
 

 
 

 
Visualiseringen bygger på tanken att dimensionerna kan presenteras från det 
personligt nära till det samhälleligt distanserade, men för övrigt är principen 
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den samma som föregående modell med möjlighet till överlappning och 
”kontaktytor” mellan samtliga dimensioner och genomgående elevaspekt. 

Det personligt nära till det samhälleligt distanserade kan ges ytterligare en 
innebörd. Flertalet respondenter uttrycker att med ökad erfarenhet har yr-
kesgärningen förändrats. Det är stor skillnad i hur undervisningen bedrevs i 
början kontra senare i yrkeslivet. Erfarenheten har gett större trygghet med 
utökade ämneskunskaper och beprövade didaktiska arbetssätt, insikt i styr-
dokument och andra för yrket påverkande ramar, som förmågan att hantera 
svåra situationer och tillägnandet av en mer utvecklad elevsyn. Den ökande 
erfarenheten har oftast en positiv inverkan på arbetssituation och undervis-
ning, vilket ligger i linje med Schüllerqvist och Osbeck som påtalar att skill-
naden mellan tidigt och sent i karriären kan beskrivas som en ”standardberät-
telse”.403 Påverkansfaktorer som de ovan nämnda kan till största del placeras 
i de båda ”innersta” dimensionerna, den personliga och den didaktiska. Men 
det finns också en motbild invävd i lärarnas berättelser, då flera uttrycker att 
läraryrket inte alls blivit lättare med tiden. Sådant som lyfts fram är sam-
hällsutvecklingen med elevers och föräldrars förändrade beteenden och 
attityder, teknikutvecklingen med svårhanterliga informationsmängder och 
”teknikstrul”, organisatoriska och ekonomiska ramar som förändrats till det 
sämre och att nya styrdokument inneburit högre arbetsbörda och stress för 
både elever och lärare. Faktorer likt dessa, det vill säga upplevd försämring, 
kan placeras i de båda ”yttersta” dimensionerna, den styrande och den sam-
hälleliga. Tolkningen jag gör, även om det inte ska ses som allrådande utan 
mer som tendens, är att faktorer inom de ”innersta” dimensionerna, upplevs 
mer som underlättande, emedan sådant som lärarna kan uppfatta sig ha 
mindre ”kontroll” över och som kan placeras i de ”yttre” dimensionerna, 
kan upplevas som negativt påverkande på yrkesgärningen. 
 
Rameri	  i	  asymmetri	  	  
Hittills har de fyra dimensionerna presenterats utan inbördes rangordning. 
På kollektiv nivå kan studien inte uttala sig om vad som framstår som vik-
tigast, men på individnivå framkommer en annan bild. Den hierarkiskt 
jämna modell som presenteras av Jank och Meyer404 måste på individnivå 
inom ramen för denna studie omformuleras till en betydligt mer asymmet-
risk dito. För det första framstår berättelserna som mycket olika sinsemellan 
i vad som lyfts fram som viktigast. För det andra är det på individnivå i de 
flesta fall endast en eller i något fall två av dimensionerna, som kan sägas 
vara dominerande. Denna eller dessa dominerande dimensioner spiller ofta 
över och påverkar övriga dimensioner. Här följer en genomgång av huvud-

                                                             
403 Schüllerqvist & Osbeck 2009, s. 210–216, citat från s. 213. Kursivering i original. 
404 Se Jank & Meyer 1997b, s. 38. 
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dragen i de fyra påverkansdimensionerna som struktureringen av empirin 
vilar på. Fokus på varje presentation ligger på de respondenter vars berättel-
ser domineras av dimensionen i fråga, men även övriga respondenter kom-
mer till tals. För att illustrera asymmetrin används följande modell: 
 

 

 

 
Ovanstående variant av modellen utgår bland annat från Calle och Hanna 
vars dominerande påverkansfaktor finns inom Den personliga dimensionen, 
främst då variationen Personlig bakgrund. Deras politiserade bakgrund spiller 
över på vilka elever de företrädesvis säger sig ha en speciell uppgift att ar-
beta med, de som går yrkesförberedande utbildningar. Calle har haft möjlig-
het att söka sig till företrädelsevis yrkesgymnasium, emedan Hanna försökt 
få en andel yrkesförberedande klasser, även om de av administrativa skäl 
blivit färre, men hon säger att det idag är många elever med ”arbetarbak-
grund” även i de teoretiska utbildningarna, så här ser hon en fortsatt roll att 
”se” elever från mindre studievana hem. För Calle och Hanna påverkar Den 
personliga dimensionen även övriga dimensioner samt Den elevnära aspekten. Call-
les problematiska skolgång, som han fick chans att ta igen, har fått inverkan 
på vilka elever han valt arbeta med, vilket fokus han lägger på dessa, vad 
han anser de bör få med sig, vilka arbetssätt han använder, hans syn på styr-
dokument och samhället, för att nämna några. Samma kan sägas gälla för 
Hanna, som utifrån sin identifikation som ”arbetarklass” påverkas i sin syn 
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och sitt arbete med eleverna. Klassmedveten bakgrund och politiskt intresse 
återkommer ständigt och spiller över på andra teman, exempelvis didaktiska 
arbetssätt för mindre studiemotiverade elever, företrädesvis på yrkesförbe-
redande program. Hos både Hanna och Calle finns koppling mellan person-
lig bakgrund och Personliga intressen och ideologi. Att bakgrund och politiska 
preferenser är viktiga för dem syns i det språkbruk de stundom använder sig 
av. När Calle pratar om politiska ideologier används begreppen solidaritet 
kontra egoism för dikotomisering av vänster-höger-skalan och hos Hanna 
återkommer ordet klass gång på gång i olika sammansättningar som arbe-
tarklass, klassfråga och klassperspektiv. Här kan en jämförelse göras med 
Sandin där det påtalas att det socialt differentierade inslaget i samhällskun-
skapsundervisningen är vag eller saknas, trots påbud och erbjudande om 
detta i kursplanerna. I Calles och Hannas berättelser, men också i Bengts, 
går det istället att utläsa att inslag som dessa synliggörs.405 

Samma modell kan appliceras på Arne, Fredrik, Julia, men med lite olika 
variationer. Hos Arne utgörs dimensionen främst av variationen Personliga 
intressen och ideologi, där hans fokus på arbetet mot främlingsfientlighet har 
direkt påverkan på samhällskunskapsundervisningen. Dimensionen i sig har 
inverkan på andra dimensioner för honom, exempelvis då han lyfter fram 
teknikutvecklingen, men då hur han utifrån denna måste förhålla sig till just 
främlingsfientlighet. Likaså finns det stundtals en koppling då han pratar om 
elever och hans arbete mot främlingsfientlighet. I Fredriks berättelse finns 
mycket av alla övriga tre dimensioner med, men i mångt och mycket finns 
då en koppling till hans stora intresse för ungdomar och deras utveckling 
med i bakgrunden, liksom det i Julias utsaga syns mycket av personligt in-
tresse för internationella frågor, biståndsverksamhet och idrott. 

I Bengt och Ingvars berättelser finns personligt intresse för ideologi med 
som faktor, men det är inte så tydligt kopplat till dimensionen i fråga utan 
framkommer mer explicit i hur de resonerar kring områden som faller in 
under andra dimensioner. Ingvars kritiska syn på skolpolitikens och styrdo-
kumentens utformning har en bakgrund i ett utbildningsideologiskt intresse 
och ställningstagande, liksom att Bengts personliga politiska intresse och 
ideologiska ställningstagande påverkat att han sökt sig till en folkhögskola 
med arbetarrörelsen som huvudman, liksom det också återfinns i hans syn 
på elever och stoffurval. Också i Davids berättelse finns en antydan av ideo-
logisk karaktär då han säger sig varit påverkad av 68-rörelsen i val av under-
visningsämne, men kommer sedan inte närmare in på det. 

                                                             
405 Jämför med Sandin 2015. Sandin studerat två exempel från grundskolan och gör 
inga generaliseringsanspråk. Observera att Calle och Hanna är gymnasielärare samt att 
Bengt är lärare på en folkhögskola med arbetarrörelsen som huvudman. I föreliggande 
studie har fenomenet inte studerats uppsåtligt, det som framgår har tagits upp spontant 
av nämnda respondenter. 
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I övriga respondenters utsagor står det att finna inslag som ligger inom 
den personliga dimensionen, men vagare. Flera respondenter trycker dock 
på att det måste finnas starkt personligt intresse för just samhällskunskaps-
ämnet för att det ska bli bra undervisning, vilket också innebär att intresset 
för ämnet avspeglar sig i undervisningen. Calle, Erika, Fredrik och Gunilla 
framhäver detta. Likaså är det flera som uttrycker att det i grund och botten 
fanns ett personligt intresse för olika dimensioner av samhället som av-
gjorde att det blev samhällskunskap i ämnesvalet, exempelvis Arne, Bengt, 
Erika, Hanna och Gunilla. Flertalet respondenter uttrycker på något sätt att 
det måste finnas ett elevintresse för att undervisningen ska fungera. Som 
framgått säger sig både Calle och Hanna att vilka elever de har starkt påver-
kar undervisningen, något som i sin tur påverkats av deras respektive bak-
grund. Andra respondenter nämner att elevintresset är viktigt för dem, men 
mer i förbigående, exempelvis Arne, Erika, Gunilla och Ingvar. Den som 
tydligast tar fasta på ett genuint intresse för eleverna är Fredrik, vars hela 
berättelse genomsyras av detta, men det blir än tydligare då han är inne på 
Den didaktiska dimensionen, liksom det också framträder i Bengts utsaga under 
denna dimension. Vi återkommer till detta. 

Som framgått kan personlig bakgrund och närliggande ramfaktorer ha in-
flytande på undervisningen. Detta går i linje med Lindmark som konstaterar 
att yttre ramar som styrdokument och aktuella händelser med mera kan vara 
nog så viktiga, men om man verkligen ska förstå vad som påverkar lärarens 
syn på sitt ämne, och därmed undervisningen, måste även sådant som inre 
ramfaktorer, inte minst personlig bakgrund beaktas. Däremot kan jag inte 
utifrån föreliggande studie, som inte explicit studerat vad Lindmark kallar 
ämneskonceptioner, utläsa några renodlade dito i lärarnas berättelser. Det 
förefaller snarare som att det föreligger en blandning av två eller flera av de 
fyra konceptionerna i Lindmarks typologi.406 

Inom Den personliga dimensionen finns skäl att lyfta fram läraren, inte minst 
i samhällskunskap, som närbyråkrat med mer eller mindre påtagligt friut-
rymme där, som exempelvis Schüllerqvist påtalar, lärarens egna intressen 
och preferenser påverkar undervisningen oavsett vad som står i kursplaner 
och läroböcker.407 Hos flertalet respondenter som synes, står det att finna 
tecken på att personlig bakgrund, politiska preferenser och egna intressen 
påverkar transformeringen av samhällskunskapsämnet till undervisning. 

Samhällskunskapsämnet kan delas upp och organiseras utifrån en mängd 
olika principer beroende på vilka utgångspunkter det studeras utifrån. Ett 
sätt att dela upp ämnet på, som kan ses närliggande denna studie då det i 
mångt och mycket handlar om vad som påverkar undervisningen, är utifrån 
                                                             
406 Se Lindmark 2013, s. 154ff, 162f. 
407 Se Schüllerqvist 2012, s. 28f. Se även Bernmark-Ottosson 2009, Schüllerqvist & 
Osbeck 2009; Karlefjärd 2011. 
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vilken av Ekendahl, Nohagen och Sandahls principer som undervisningen 
organiseras efter. Dessa tre principer som utgår från ämnet, samhället och 
eleven408 är viktiga att utgå från då den mer närliggande undervisningen 
studeras. Föreliggande studie kompletterar denna uppdelning genom att 
lägga till ytterligare en dimension om vad som ligger bakom den enskilde 
lärarens val av organisationsprincip, det vill säga en bakomliggande förkla-
ring förankrad kontextuellt.409 Här återfinns sådant som inryms i Den person-
liga dimensionen, som bakgrund och intressen. Exempelvis Arne, Bengt och 
Julia som i mångt och mycket uttrycker en samhällelig organisering i sin 
undervisning, Arne utifrån fenomenet främlingsfientlighet, Julia utifrån glo-
balisering och samhällsfrågor samt Bengt som i mångt och mycket organise-
rar sin undervisning utifrån ”verkligheten”, men att detta i grunden för 
dessa tre respondenter bygger på personliga intressen eller ideologiska pre-
ferenser. Vi kan också se Calle, Hanna och Fredrik som bygger mycket av 
sina berättelser på elevprincipen, men detta utgår hos Calles och Hannas 
från personlig bakgrund och för Fredrik från ett personligt intresse för ung-
domar och deras utveckling. Så har vi Erika och Ingvar som rör sig inom 
ämnesprincipen, men utifrån olika utgångpunkter. Erika utifrån vikten att 
organisera undervisningen efter styrdokumenten, emedan Ingvar snarare ser 
ämnet i sig stå över kursplaner och andra styrdokument. 

Angående den tredje variationen, Professionell utveckling, är flertalet inne på 
denna, åtminstone perifert. Hos några framträder den professionella ut-
vecklingens betydelse dock tydligt. Inte minst är det den ökande erfarenhet-
en som ger återklang i undervisningen. Flera uttrycker att de i början av sin 
karriär fokuserade mycket på sig själva och att de skulle göra allt ”rätt” uti-
från styrdokument, bedömning med mera och att man lutade sig mot vad 
som uppfattades vara ämnets kanon samt vad som stod i läroböckerna, som 
Arne, David, Erika och Gunilla, men att med ökande erfarenhet kunde de 
allt mer agera utifrån eget huvud. Några säger sig med ökad erfarenhet kun-
nat inta en annan inställning till eleverna, exempelvis Arne som efterhand 
insåg att alla elever även om de hade främlingsfientliga åsikter hade rätt till 
samma respekt från hans sida, eller Julia som säger att erfarenheten är långt 
viktigare än lärarutbildningen och att den ökade erfarenheten gjort att hon 
fått en större social kompetens för hur olika elever och föräldrar kan be-
handlas eller inte. Ytterligare som tas upp om ökande erfarenhet är exem-
pelvis att Arne allt eftersom bytte fokus till att fråga sig vad eleverna egentli-
gen behöver inom samhällskunskapsämnets ram för att rustas för ett nutida 

                                                             
408 Ekendahl, Nohagen & Sandahl 2015, s. 90–99. 
409 Här närmar jag mig Ricœur i strävandet att söka förklaring i bakomliggande kontext. 
Se Selander & Ödman 2004, s. 11 för resonemanget. 
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och framtida samhälle, eller Hanna som menar sig blivit allt mer intresserad 
av pedagogik ju längre hon arbetat som lärare.410 

Ibland framförs att det finns en kanon inom samhällskunskapsämnet, 
emedan det stundom påtalas att det har en ganska svag dito på grund av 
ämnets korta tradition, dess mångfacetterade innehåll och samhällskun-
skapslärarens påvisade friutrymme.411 I föreliggande studie påtalar flera re-
spondenter, som Arne, David, Erika och Gunilla, att de uppfattat en äm-
neskanon, men främst i början av lärargärningen och att denna med ökad 
erfarenhet tonats ned eller utmanats, vilket går i linje med Schüllerqvist och 
Osbeck i beskrivningen av hur utvecklingen sett ut för de lärare som de 
studerat.412 Olsson däremot finner att ämnet inte är så vagt och mångfacet-
terat som det ofta beskrivs och att det föreligger en stark tradition bland 
lärarna att behandla ett liknande urval av områden som statsskick, internat-
ionell politik samt nationalekonomi. Hos dessa tre har nyhetsanvändning 
tydligare än vad tidigare forskning lyft fram slagit sig in.413 I föreliggande 
studie är det påtagligt att fyra nämnda områden har en framträdande roll 
kollektivt, med viss variation. Dock framkommer hos flera respondenter att 
andra ämnesområden har en central plats. Exempelvis lyfts sociologin fram 
av Calle, David, Erika och Hanna. För Erikas del påpekar hon att det är 
framskrivet i de nu gällande kursplanerna, hos Calle och Hanna kan trådar 
dras till personlig bakgrund och intresse, emedan det för David och Hanna 
kan göras kopplingar till ämneskombination med socialkunskap och psyko-
logi.414 Det som framförts som traditionell kanon, kan således utmanas av 
sådant som ökad erfarenhet, personlig bakgrund och intresse samt inte 
minst ämneskombination, där ett annat ämne färgar in samhällskunskapen. 

Flera respondenter, som Calle och Ingvar, uttrycker att de lutat sig allt 
mindre mot styrdokumenten med ökad erfarenhet. Calle har allt mer foku-
serat på vad eleverna behöver, inte vad styrdokumenten exakt påtalar och 
Ingvar som allt mer sett brister i styrdokumenten, exempelvis utifrån rätts-
säkerhet och mer börjat förlita sig på egen erfarenhet i bedömningsar-
betet.415 Andra, som Erika och Fredrik, säger sig tvärt om ha ökat sitt fokus 

                                                             
410 Jämför med Schüllerqvist & Osbeck 2009, s. 211, där flera intervjuade lärare uttryck-
er liknande erfarenheter angående ökande erfarenhet. 
411 Se Bernmark-Ottosson 2005, s. 23; Bronäs 2003b, s. 182ff; Bronäs & Selander 2002, 
s. 75; Eklund & Larsson 2009; Grönlund 2011; Karlefjärd 2011; Larsson A. 2011, s. 
251–257; Lindensjö & Lundgren 2000, s. 27; Odenstad 2011, s. 171; 2013, s. 57; 
Svingby 1978, s. 47ff; Wikman 2003. 
412 Se Schüllerqvist & Osbeck 2009, s. 206f, 210–214, 221. 
413 Olsson 2016, s. 313, 315. 
414 Notera att de fyra gymnasielärarna i Olssons studie samtliga har samhällskunskap i 
ämneskombination med ett eller fler andra SO-ämnen. Endast en av fyra lärare har 
ytterligare ämnen i sin kombination, men då tämligen få poäng. Se Olsson 2016, s. 175f. 
415 Jämför med Ekman 2011, s. 136; Schüllerqvist 2012 s. 28f. 
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på styrdokument med tiden. Fredrik genom att han i början var osäker och 
frågade kollegor för att sedan införliva varje ny läroplan allt tydligare och 
Erika som säger sig uppfattat en ämneskanon i början, men att hon redan 
från start påverkades företrädelsevis av då aktuella styrdokument. Även om 
hon fortsättningsvis lutat sig mot de styrdokument som gällt, menar hon att 
ökad kunskap om dessa och ackumulerad erfarenheten gjort att hon känt sig 
friare att väva in annat än det som hon planerat ad hoc. Flertalet responden-
ter är således inne på att ökad erfarenhet påverkar hur undervisningen ge-
staltar sig. Dock påtalar Arne, Gunilla, Hanna och Ingvar att det ändå inte 
blivit lättare att undervisa med åren, alla med var sin förklaring.416 

För att avsluta dimensionen görs kopplingar till Linde,417 om att en lära-
res livshistoria visar sig i stoffurvalet. I flera av berättelserna kan spår ses 
från respektive livshistoria. Calle och Hanna utgör särfall då bakgrunden 
mer påtagligt avspeglar sig i respektive lärargärning, men professionell ut-
veckling och ökande erfarenhet kan inbegripas. Som framkommer i berät-
telserna är det inte bara stoffurval utan också arbetssätt som kan ha förank-
ring i denna livshistoria, vilket leder över till Den didaktiska dimensionen och 
de respondenter som återfinns här. Modellen för dessa ser ut såsom följer: 
 

 

 
 
Den didaktiska dimensionen ligger nära respondenternas dagliga undervisnings-
arbete, men är också mångfacetterad och kan delas upp i flera variationer, 
vilka är Lärarutbildning, Ämneskombination, Kollegor och kontaktnät, Didaktiska 

                                                             
416 Detta går i linje med Carlgren 2015, s. 29–33, där det framförs att lärare kan uppleva 
ökande krav genom samhällsförändringarna och de nya styrdokumenten. 
417 Se Linde 2006, s. 57. 
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modeller och forskning samt Fortbildning. Av allt detta är det didaktiska arbetssätt 
som sticker ut mest i berättelserna, vilket presenteras först för att senare 
följas av de övriga variationerna som ges mindre vikt. 

Den respondent som tydligast kan definieras ha dimensionen som domi-
nerande påverkansfaktor är David, som genomgående återkommer till di-
daktiska modeller, främst PBL, vilket har varit ett för undervisningen myck-
et påtagligt och genomsyrande arbetssätt, samt att MEO-skrivningar ges 
stort utrymme. Vid ett flertal tillfällen går det utläsa att dimensionen ifråga 
påverkar andra områden, exempelvis då David tar upp betydelsen av infö-
randet av Lpf 94 genom att påtala att denna läroplan gav utrymme för PBL, 
liksom att en administrativ aspekt som att hans arbetsplats var relativt nye-
tablerad vid tiden för 1994 och inte tyngdes av långa traditioner kan också 
kopplas till PBL genom att det fanns möjlighet och utrymme att prova en 
ny och genomgripande didaktisk idé. Likaså tar han upp att MEO-
skrivningar har stöd i läroplanen, så även då styrdokumenten tas upp är det 
vid ett flertal tillfällen kopplat till just olika didaktiska arbetssätt och idéer. 

Även i Bengts berättelse figurerar didaktiska arbetssätt frekvent. I en del 
av detta lyser det igenom intresse för politik och ideologiska ståndpunkter, 
inte minst då det gäller synen på att undervisningen i samhällskunskap ska 
ge kritiskt reflekterande och självständiga medborgare, ofta utifrån ett 
maktperspektiv. För att uppnå detta använder sig Bengt av didaktiska ar-
betssätt som påtagligt bygger på att eleverna ska vara en aktiv del av under-
visningen, gärna utifrån de erfarenheter de bär med sig, att så ”verklig-
hetsnära” material som möjligt används, exempelvis debattböcker och in-
formationsmaterial från organisationer och myndigheter med mera och att 
de uppgifter som eleverna får ska kännas autentiska. Likaså är en bärande 
beståndsdel i Bengts undervisning att närområdet utnyttjas med studiebesök 
och gästföreläsare. Här kommer sålunda Bengts stora kontaktnät in som 
resurs. En annan bärande tanke är att även då det handlar om nationella 
eller globala områden går det ofta att använda lokalsamhället som ett exem-
pel på vad området ifråga får för betydelse för den enskilda individen. Kort 
går det att sammanfatta Bengts didaktiska arbetssätt med: flytta in ”verklig-
heten” i klassrummet och flytta ut klassrummet i ”verkligheten”. Den tredje 
vars berättelse påtagligt innehåller didaktiska arbetssätt är Ingvar, som ideli-
gen återvänder till rollspel och studieresor som viktiga. Slutligen Fredrik 
vars didaktiska inslag i berättelsen nästan uteslutande kretsar kring eleverna 
och deras utveckling till fungerande samhällsmedborgare, både utifrån egen 
vardagsvärld i nuet såsom framtida. Förutom detta är Fredrik inne på vikten 
av att visualisera ämnesstoffet, samt flyktigt nämner att han provat på ”det 
flippade klassrummet”. Vad som dock går att utläsa som gemensamt för 
dessa fyra lärare är, att även om de i mångt och mycket tar upp olika didak-
tiska idéer, resonerar de kring att deras arbetssätt är elevaktivt, elevmotive-
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rande samt ofta bygger på att koppla ”verkligheten” och elevernas egen 
livsvärld till undervisningen. 

I övriga sex berättelser finns didaktiska idéer med, men de sveper spora-
diskt förbi, ofta i samband med att andra, oftast mer dominerande, påver-
kansfaktorer diskuteras. Likt ovan nämnda respondenter är det flera som 
påtalar det som viktigt att rusta eleverna för framtiden, arbeta elevaktivt, 
elevmotiverande och koppla till elevernas egen vardag och intressen, samt 
några som tar upp andra didaktiska idéer som vikten av att variera undervis-
ningen och om berättelsens kraft. Calle och Julia säger att de uppfattar att 
det ofta går trend i att undervisa på ett visst sätt och att de kan haka på, men 
att de sedan faller tillbaka till det de upplever fungera utifrån beprövad erfa-
renhet samt Arne som säger att pedagogiken beror på vilket ämnesområde 
inom samhällskunskapen det handlar om, de är olika lämpade för olika 
undervisningssätt. Slutligen säger flertalet respondenter att specifik elev-
grupp är av stor vikt för vilken didaktik som används. 

I materialet finns mycket lite direkt uttryckt om didaktisk forskning, för-
utom i några direkta fall. Det är David som hänvisar till forskning kring 
motivation, kamratstöd, John Hatties metastudie Visible Learning med mera, 
Arne som påpekar att han skrivit akademiska uppsatser inom sitt specialom-
råde främlingsfientlighet och Bengt, som nämner att han försöker följa med 
i den inomvetenskapliga debatten i samhällsvetenskapens områden och dess 
diskurser samt också inom den ämnesdidaktiska nivån.418 I övrigt dyker den 
didaktiska forskningen endast upp perifert. Många av de presenterade didak-
tiska idéerna och arbetssätten skulle kunna vara forskningsbaserade, men i 
de flesta fall talar respondenterna om dessa som påverkade av kollegor eller 
beprövad erfarenhet. Går vi till Schüllerqvist och Osbeck, lyfts särskilt fram 
att lärarna i deras studie endast i enstaka fall hänvisar till forskning, men att 
de ändå pratar ämnesdidaktik i allmänna ordalag, då baserat på beprövad 
erfarenhet med dess vardagsspråkliga begrepp,419 liksom hos Karlsson vars 
respondenter varken hänvisar till forskning eller lärandeteorier när de talar 
om sina strategier i samband med betygssättning i samhällskunskapsämnet, 
vilket pekar på principen om läraren som närbyråkrat med dess friutrymme, 
”snarare på att enskilda lärare finner sina egna sätt att hantera en krävande 
lärarvardag”.420 Detta går i linje med föreliggande studie, där flera ger ut-
tryck för att man löser saker efter beprövad erfarenhet, ofta på sitt eget sätt. 

                                                             
418 Bengt går inte in på vad detta skulle kunna vara, men hans berättelse i övrigt genom-
syras av elevaktiva arbetssätt och att använda sig av autentiskt material med mera. 
419 Schüllerqvist & Osbeck 2009, s. 207. Se även Olsson 2016, s. 314, där det uttrycks 
att det kan föreligga en viss diskrepans mellan lärarnas vardagsvärld och dess språk och 
forskarens idéer om en mer rationellt styrd yrkesvardag. 
420 Karlsson 2011, s. 146. 
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Detta kan tyda på, som exempelvis Olsson är inne på, att vad det anbelangar 
lärarnas didaktiska arbetssätt vilar dessa många gånger på tyst kunskap.421 

Variationen Lärarutbildning återfinns endast sporadiskt i respondenternas 
berättelser. Det är främst tre som lyfter detta. Två av dessa knyter dessutom 
an till den dimension eller variation som är deras dominerande, som David, 
vilket kopplar lärarutbildningens påverkan till att den delvis förberedde ho-
nom för att vara mottaglig för PBL, liksom Erika som då hon pratar om sin 
lärarutbildning berör styrdokumenten. Fredrik lyfter också fram lärarutbild-
ningens betydelse, men då främst att han kände sig betydligt säkrare i sin 
lärarroll efter att denna genomgåtts i jämförelse med rollen som outbildad 
vikarie tidigare. Han säger sig fortfarande kunna gå tillbaka till enskilda lekt-
ioner och föreläsningar från studietiden. Ytterligare två tar upp lärarutbild-
ningen, men då för att tona ner dess betydelse. Det är Arne, som säger att 
hans egen skolgång snarare hade inverkan på vad som togs upp i undervis-
ningen i början av yrkeskarriären och Julia som påpekar att den samlade 
yrkeserfarenheten väger tyngre än utbildningen. 

I princip samtliga respondenter uppger att deras Ämneskombination påver-
kar samhällskunskapsundervisningen. De tre 7–9-lärarna i studien undervi-
sar i alla fyra samhällsorienterande ämnen och både Fredrik och Julia säger 
att dessa till viss del flyter samman tematiskt. Övriga respondenter säger att 
deras andra ämne, eller ämnen, färgar in undervisningen, inte minst genom 
att det kan bli extra fokus på någon deldisciplin inom samhällskunskapen. 
Det gäller både om de har ett samhällsorienterat ämne förutom samhälls-
kunskap, som Bengt, Calle och Erika, eller ett närliggande samhällsveten-
skapligt ämne som psykologi för David och Hanna samt företagsekonomi 
för Calle. Även för Gunilla som har matematik färgas samhällskunskapsäm-
net in genom exempelvis ekonomidelens kopplingar. 

Kollegor och kontaktnät tas upp av flera respondenter, då främst kollegors 
betydelse. För David och Ingvar blir påverkan från kollegor extra tydlig då 
det är genom dessa de tagit till sig de didaktiska arbetssätt som så påtagligt 
framträder hos dem. PBL för David och rollspel för Ingvar. David uttrycker 
dessutom att kollegor har påverkat honom att ta till sig ny digital teknik. 
Arne, Fredrik och Gunilla säger sig påverkats av kollegor, främst då genom 
didaktiska diskussioner, exempelvis Gunilla som påtalar att dessa diskuss-
ioner är viktiga för hennes egen utveckling, inte minst för att hon måste 
reflektera över sig själv och sin undervisning, och för Arnes del att han till 
en början cementerade en slags kanon i undervisningen genom att han lyss-
nade in vad kollegor tog upp, för att cirka tio år senare utmanas i denna av 
kollegor, då han också insåg att han borde vidareutveckla undervisningen 
och sin syn på elever med främlingsfientliga åsikter. Även Fredrik säger sig 

                                                             
421 Se Olsson 2016, s. 323. 
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tagit efter vad andra kollegor gjorde i början av sin yrkeskarriär, för att med 
ökande erfarenheter bryta sig loss från detta. Vi kan sålunda se att flera gått 
igenom någon form av socialisering i yrket, inte minst i början, eller i sam-
band med byte av arbetsplats.422 Ytterligare sätt som kollegor påverkar 
undervisningen i samhällskunskap på är att man ibland samarbetar med 
dessa, som Bengt, som ibland arbetat tillsammans med svenskläraren och 
låtit eleverna läsa litterära klassiker med samhällsvetenskapligt innehåll och 
Erika som ibland arbetar tematiskt med kollegor inom området hållbar ut-
veckling, eller ämnesöverskridande med en kollega i historia i samband med 
att eleverna ska skriva uppsats. Erika och Gunilla lyfter också fram att det i 
och med de mer detaljerade betygskriterierna i kursplanerna inom Gy 11 
blivit mer kollegialt samarbete kring bedömningsfrågor. 

Angående delvariationen kontaktnät är det i princip endast Bengt som 
nämner detta som påverkansfaktor, men han gör det desto mer. En stor del 
av hans centrala didaktiska idéer, som framgått ovan, bygger på att använda 
sina kontakter från ”verkligheten där ute” i undervisningen. 

Fortbildning förekommer sparsamt i intervjumaterialet. Endast tre re-
spondenter tar upp det som en påverkansfaktor som inspirationskälla, upp-
datering eller något att hämta levandegörande exempel ifrån. Tydligast syns 
detta hos Ingvar som haft stor möjlighet till studieresor, men vars bakgrund 
egentligen beror på att han bytt arbetsplats till en spetsutbildning med höga 
krav på uppdaterad ämneskompetens samt att resurser för fortbildning fun-
nits, interna som externa. Men också hos David och Julia framkommer att 
den fortbildning de fått påverkat undervisningen. Det går inte säga i vilken 
omfattning övriga sju respondenter fått fortbildning, men notera att endast 
tre lyfter detta då de ges möjlighet att själva reflektera över vad som varit 
viktigast som påverkansfaktor. Ett par, Arne och Erika, kommer in på att 
det knappt förekommit någon fortbildning alls. Erika som också här kopp-
lar till styrdokumenten genom att påpeka att då det kommer nya områden 
att behandla med nya kursplaner, förväntas lärarna själva sätta sig in i 
dessa,423 vilket nu leder oss över till nästa område, Den styrande dimensionen. 

Skolan tillhör och finansieras av den politikerstyrda offentliga sfären. 
Varje anställd lärare inom skolan har att förhålla sig till de dokument som 
reglerar dess verksamhet. Studier har visat att det dock föreligger skillnad i 
hur den enskilde läraren förhåller sig till dessa. I Johansson, Brogren och 
Petäjä uppger färre än hälften av de studerade samhällskunskapslärarna att 
deras undervisning påtagligt påverkas av styrdokumenten. Flertalet uppger 
således sig ha ett friare förhållningssätt till dessa eller till och med explicit 

                                                             
422 Jämför med Bernmark-Ottosson 2005, s. 23; Jank & Meyer 1997b s. 38; Lindensjö & 
Lundgren 2000, s. 27. 
423 Jämför med Schüllerqvist & Osbeck 2009, s. 214, där fortbildning lyfts fram som 
viktig för den ämneskompetens som läraren behöver för sin legitimitet. 
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framför att kursplanerna inte spelar någon större roll.424 Föreliggande studie 
med sina tio respondenter går i samma linje, där hela skalan finns från de 
som påtalar att styrdokumenten är avgörande till de som uttrycker ett mer 
flexibelt förhållningssätt till kursplaner och annan styrning. 

Samtliga respondenter, om än i varierande omfattning, tar upp att Den 
styrande dimensionen innehåller sådant som påverkar undervisningens gestalt-
ning. Det är dock två, eventuellt tre, av dem som kan placeras inom ramen 
för att detta är den dominerande dimensionen. Dessa är Erika och Gunilla 
samt av övergripande orsak Ingvar. För Erikas del är det variationen Styrdo-
kument som framträder tydligast, emedan det är Ekonomiska och organisatoriska 
ramar för Gunilla och Ingvar. Modellen för dessa ser ut som följer: 
 

 

 
 
Samtliga respondenter tar mer eller mindre frekvent upp den första variat-
ionen, Styrdokument och dess betydelse i sina berättelser, undantaget Bengt, 
som i stort utelämnar dem.425 Dock är det stor skillnad angående vilken syn 
och vikt som läggs vid dem. Som framgått är Erika den som tydligast lyfter 
fram styrdokumentens betydelse. För henne utgör den stora vattendelaren 
skiftet från Lpf 94 och Gy 11. Flertalet övriga respondenter ger detta skifte 
stor betydelse, men Ingvar och Calle ser den stora förändringen istället 
1994, då de menar att det utbildningspolitiska paradigmskiftet var. 

Då respondenterna resonerar om styrdokumenten, företrädelsevis kurs-
planerna, görs detta främst i generella drag, som att de blivit mer detaljerade. 

                                                             
424 Johansson, Brogren & Petäjä 2011, s. 90. Observera att det rör lärarnas undervisning 
inom området ”demokrati” kontra syn på styrdokumenten. 
425 Bengts arbetsplats sorterar inte under ungdomsskolans läroplaner. 
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Erika däremot hänvisar oftare till dokumenten utifrån mer detaljerad nivå, 
som att vissa ämnesområden, som mänskliga rättigheter och sociologi, skri-
vits fram tydligare nu, och att det tillkommit nya områden som sexualitet, 
etnicitet med mera, samt att det tydligare nu står att det ska anläggas en mer 
vetenskaplig dimension, vilket fått henne att öva eleverna i samhällsveten-
skapliga metoder. Hon påtalar också att det skett strukturella förändringar, 
att en del av det som tidigare återfanns i senare kurser nu lagts redan i den 
första. Erika är dessutom den enda som nämner kommentarmaterialet, i alla 
fall vid namn. Generellt tar respondenterna upp en del innehåll i sin be-
skrivning av undervisningen, men sällan hänvisas direkt till kursplanerna. 
Förutom Erika är det endast två, men då i betydligt mindre omfattning. Det 
är Ingvar som nämner att privatekonomi efter 2011 finns tydligare inskrivet 
i kursplaner och bedömningskriterier, men att detta säkerligen beror på 
bankernas lobbyverksamhet efter finanskrisen 2008, samt Julia som nämner 
att hennes första läroplan, Lgr 69, tog upp militära grader.426 

Flera respondenter upplever de senaste i raden av kursplaner som mer 
innehållsrika och detaljerade och mer krävande, både för elever som för 
dem själva och att detta påverkar planeringen, inte minst försöken att hinna 
med allt som åläggs dem och att prioriteringar måste göras. Erika, Fredrik, 
Gunilla, David och Julia är de som tydligast kommer in på detta. Även om 
det påtalas att kursplanerna från 2011 har blivit mer innehållsrika och med 
det också mer krävande, anses de också vara ett bra stöd för undervisning 
och planering, inte minst på grund av att de är tydligare än föregångarna. 
Arne anser att den senaste läroplanen går i linje med vad han själv kommit 
fram till under åren är det som eleverna behöver, inte minst kopplar han det 
till sitt signumområde, arbetet mot främlingsfientlighet, emedan Fredrik 
uttrycker att den ligger betydligt närmare honom i vardagen då han bearbe-
tat den mer än dess föregångare. Även Ingvar påtalar att de senaste kurspla-
nerna är mer innehållsrika, men för honom spelar det mindre roll. Han me-
nar att eftersom det ändå inte går att hinna med allt blir det så att man prio-
riterar och undervisningen skiljer sig inte nämnvärt från hur den var innan. 

Erika och Julia lyfter fram att en av tankarna med tydligare styrning av 
ämnesinnehållet i de nya kursplanerna var att det som eleverna har med sig 
för kunskaper till nästkommande nivå ska vara mer homogent. Erika menar 
att det än så länge inte fungerat särskilt bra och att hon får ägna utrymme åt 
att repetera nya ämnesområden eftersom eleverna ofta har med sig olika 
kunskaper från 7–9, emedan Julia tycker det blivit bättre eftersom eleverna 
nu från 4–6 har liknande kunskapsbas med sig. Tidigare såg det ut ”lite hur 
som helst” som hon uttrycker det.427 
                                                             
426 Här kan påpekas att Julia arbetar inom en kommun med starka militära traditioner. 
427 Jämför med Kristiansson 2014, där det påtalas att samhällskunskapsämnet fortfa-
rande kan ha en svag ställning i år 4–6, trots de senaste styrdokumentens intentioner. 
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Vad flera lyfter fram som viktigt är betygssystemens förändring och just 
området bedömning ges en del utrymme i berättelserna. Främst är det nuva-
rande system som diskuteras, inte minst betygskriterierna.428 Erika säger 
förvisso att det är bättre nu med större tydlighet, men att hon också behö-
ver lägga ner mer tid på feedback. Fredrik, Gunilla och Hanna är inne på 
liknande tankar om att de måste ge mer feedback, samt förklara kriterierna 
mer ingående, vilket många gånger upplevs stressande, inte minst för att det 
kan upplevas att eleverna hela tiden ska bedömas och att betygen ständigt 
måste motiveras inför elever och föräldrar. Hanna går så långt att hon me-
nar att det går mer ut på att få in betygsunderlag än att undervisa, emedan 
Gunilla tycker det är svårare nu att motivera att man gör något bara för att 
det är ”intressant och kul.” Fredrik med sin strävan att alltid försöka tänka 
på hur eleverna deras värld ser ut utifrån deras utvecklingsnivå, påpekar 
vikten att betygskriterierna måste skrivas om till mer elevvänliga texter. 

Calle och Ingvar är mycket kritiska till betygssystemet och menar att det 
är svårt att få det rättvist för eleverna. Calle anser att det mer fungerar som 
sorteringsinstrument, något som var påtagligt med det relativa systemet. 
Efter att det varit något bättre med förra systemet, menar han att vi nu efter 
2011 är tillbaka i sorteringstanken igen. Bakom kritiken mot systemet kan 
anas att han tar parti för de elever som han så många gånger i sin berättelse 
vurmar för. Som framgått framför Ingvar skarp kritik mot utbildningssy-
stemet i stort, inte minst nuvarande betygssystem. Han menar att det lika väl 
hade gått att behålla det föregående med lite justeringar. Nuvarande kriterier 
menar han är för innehållsrika, det går ur dessa uttolka vad som helst och 
han ifrågasätter starkt dess rättssäkerhet. 

Det talas ibland om samhällskunskapsämnets dubbla uppdrag, kunskaps- 
och fostransuppdraget, mellan vilka fokus pendlat under årens lopp. Från 
en period med medborgarfostran har det på senare tid svängt över till att 
mer tyngd lagts på specifika ämneskunskaper. Medborgarfostran finns pre-
senterat i läroplanerna från 2011, men nu främst i de allmänna delarna som 
sträcker sig bortom de enskilda ämnena.429 Jag tolkar att det generellt bland 
de intervjuade lärarna fortfarande läggs störst tyngd på den medborgerliga 
fostran. Även om alla lärare och i många avseenden all skolpersonal, utifrån 
läroplanen, har detta uppdrag, lever samhällskunskapsläraren i mångt och 
mycket kvar i att det specifikt ligger inom det enskilda ämnets ram. 

                                                             
428 Jämför med Jansson 2011, s. 141, 145, där de studerade lärarna uppger att vid prov-
praxis är det främst betygskriterierna man går efter, inte kursmålen, men att det i flera 
fall i studien föreligger diskrepans mellan kriterierna och vad som kan bedömas utifrån 
lärarnas prov. Notera att Janssons studie bygger på lärare verksamma inom kursen 
Samhällskunskap A för gymnasieskolan från tiden för föregående läroplan. 
429 Se 2003a, s. 189; Gustavsson 2014, s. 280; Sundberg 2015, s. 87–91. 
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Att lärare är att betrakta som närbyråkrater utifrån Lipskys definition430 
är tydligt och kan tillskrivas ett friutrymme utifrån de dokument som regle-
rar verksamheten, något som i hög grad gäller samhällskunskapsläraren, 
vilket har påtalats i ett flertal studier.431 Återigen får Erika exemplifiera den 
respondent som tydligast säger sig följa regelverket. På andra sidan av skalan 
återfinns Calle och Ingvar som påtalar sin rätt att nyttja detta friutrymme, 
även om båda ändå säger sig se över styrdokumenten. Calle som uttalar att 
han hittills kunnat sympatisera med grunddragen i läroplanerna, men att han 
sedan utgår från sin beprövade erfarenhet och vad han anser eleverna bör 
ha med sig från undervisningen. Han menar att med lite kreativitet går det 
att utnyttja detta friutrymme. Också Fredrik, Gunilla, Hanna och Julia, samt 
Arne och David mellan raderna, nämner att de upplever ett friutrymme till 
styrdokumenten, även om Fredrik påtalar att det minskat med de nu gäl-
lande. Exempelvis tar Julia upp att hon noga går igenom styrdokumenten 
när de är nya, men att hon sedan inte alltid är så noga med kompletterande 
material och Hanna, som uttrycker att det inte går att följa allt eftersom det 
är en ohållbar arbetsbörda. Gunilla, som förutom samhällskunskap har ma-
tematik, framhåller att det förra av dessa kan ges ett betydligt större friut-
rymme. Slutligen kan sägas att det står att finna i intervjumaterialet att det 
friutrymme som respondenterna säger sig ta finns det koppling till i vad 
som framkommer i Den personliga dimensionen, det vill säga, innehållet i friut-
rymmet påverkas av intressen, preferenser, bakgrund och professionell ut-
veckling som respondenterna har med sig in i undervisningen. 

Hos gymnasielärarna framkommer hos flera att kurssystemet betyder en 
del för undervisningen då det i mångt och mycket stressar både elever och 
lärare. Vi har i denna grupp Erika, Gunilla och Hanna. De två senare tar 
dessutom upp att kurssystemet medför att de i vissa fall träffar sina elever 
för kort period för att lära känna dem, något som också försvårar bedöm-
ningen. För Calle och Hanna, som säger sig vurma extra för elever i yrkes-
förberedande program, lyfts kritik mot den nu gällande 50-poängskursen för 
dessa elever. De uttalar frustration över att de, som de menar verkligen be-
höver mer samhällskunskap, berövats detta med dessa allt för korta kurser. 
Calle ser det till och med som ”ett svek” mot ungdomar som kanske likt 
honom själv vaknar till sent i livet och vill läsa vidare senare. 

Bortom 2011 var det samma grundkurs, Samhällskunskap A, oavsett om 
det var studie- eller yrkesförberedande program. Calle säger att detta var bra 
då det var samma resurstilldelning oavsett program, men att han sedan hade 
utrymme att använda resursen olika beroende på elevgrupp och vilka behov 

                                                             
430 Lipsky 1980/2010, s. 3. 
431 Se exempelvis Berg 1999, s. 13ff; Ekman 2011, s. 136; Jansson 2011, s. 142–148; 
Karlefjärd 2011, Passim; Karlsson 2011, s. 137–143; Lindmark 2013, s. 165f; 
Schüllerqvist 2012, s. 28f; Schüllerqvist & Osbeck 2009, s. 229; Skolverket 1997, s. 7. 
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denna hade. Även David tar upp att det var samma kurs, men att undervis-
ningen kom att te sig olika beroende på utbildning. Oberoende av om det är 
den nuvarande korta kursen för yrkesprogrammen, eller tidigare längre ge-
mensamma kurs, uttrycker flertalet av gymnasielärarna att det är stor skill-
nad på hur de lägger upp undervisningen beroende på om de har studie- 
eller yrkesförberedande program, något som även tidigare studier visat.432 

Om vi lämnar styrdokumenten i form av läro- och kursplaner och går 
över till de mer omfattande skolpolitiska reformerna som kommunalisering-
en, det fria skolvalet och friskolereformen går det konstatera att dessa är 
ytterst sparsamt förekommande i intervjuerna och än mer om det handlar 
om konkret påverkan av undervisningen. Vid ett par tillfällen nämns refor-
merna, i och för sig inom en ideologisk underton, men med riktning mot att 
det haft inverkan på undervisningen som i Calles och Davids fall med 
kommunaliseringen, där fördelning och tilldelning av resurser har en central 
roll, eller för Ingvar som påtalar att hans nuvarande skola gynnas av det fria 
skolvalet då den har vissa konkurrensfördelar. Den som tydligast tar upp att 
friskolereformen och det fria skolvalet påverkar undervisningen konkret är 
Fredrik vars skola är hårt utsatt i den lokala konkurrensen, både från fri-
stående skolor samt kommunala med profilinriktning, vilket medfört att han 
har en större andel elever som kommer från icke studievana hem, vilket han 
måste anpassa sin undervisning i förhållande till. 

Ska jag då tolka denna frånvaro i stort av betydelsen av dessa genomgri-
pande reformer som att de inte är viktiga påverkansfaktorer? Svaret får bli 
ett både och. Utan att ha starkt empiriskt stöd i intervjumaterialet kan jag 
ändå företa en fundering kring ovanstående fråga. Möjligen kan en del av de 
mer övergripande skolpolitiska reformerna ses av lärarna som att de mer 
allmänt påverkar lärarvardagen, men kanske mindre direkt kring just under-
visningen i ett enskilt ämne, när det nu är frågor kring just samhällskunskap 
studien kretsar kring. Om studien explicit hade berört dessa reformer och 
direkta frågor ställts om dessa, skulle förmodligen resultatet blivit ett annat. 
Jag gör ändå tolkningen utifrån studiens utfall att då lärarna ombeds reflek-
tera över vad som är viktigast för just deras samhällskunskapsundervisning 
är det inte dessa reformer som spelar störst roll. Reformerna kan också ses 
som långt från nuvarande vardag, de ligger ganska lång tid tillbaka. Det 
skulle förmodligen vara annorlunda om jag intervjuat lärarna strax efter att 
reformerna införts. Det kan också noteras att ingen av respondenterna 
själva arbetar på någon friskola,433 vilket då kan ses som naturligt att refor-
men som är kopplat till denna i stort sett saknas i berättelserna. Dessutom 

                                                             
432 Se Johansson, Brogren & Petäjä 2011, s. 10f, men även Bronäs 2000, Passim; Karle-
fjärd 2011, s. 110f; Odenstad 2010, Passim. 
433 Bengt kan förvisso sägas arbeta på en fristående skola, men folkhögskolor var ingen 
del i friskolereformen inom barn- och ungdomsskolan. 
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är det endast två respondenter som uppger att deras skola är inbegripen i 
någon form av konkurrens. Det är Ingvar som ser sin arbetsplats gynnad av 
konkurrenssituationen då han får en större andel mycket motiverade elever, 
vilket påverkar undervisningsmöjligheterna, samt Fredrik som istället säger 
sig ha en större andel elever som kommer från förhållanden med mindre 
studievana, vilket i sin tur påverkar förutsättningarna. 

Organisatoriska ramar, som vilken skola man arbetar på och därmed 
också eventuellt byte av arbetsplats, hur huvudmannen arrangerar skolverk-
samheten och eventuellt omorganiserar denna, har ofta, ibland avgörande, 
betydelse för hur ens undervisning gestaltar sig utifrån vilka möjligheter eller 
begränsningar som ges. Denna, den andra variationen inom dimensionen, 
Ekonomiska och organisatoriska ramar, är mindre framträdande i berättelserna. 
En lärare utgör ett tydligt undantag, Gunilla, vars berättelse genomsyras av 
att ramar likt dessa är viktiga för vad som möjliggörs eller inte i undervis-
ningen. Hur arbetslagen är organiserade, antal timmar, resurstilldelning, 
schemaläggning och liknande faktorer är mycket viktiga för hur hennes 
undervisning blir.434 Hon är till största delen kritisk till de förändringar som 
skett inom dessa områden. En skiljelinje är när arbetslagen gick från ämne-
slag till programarbetslag. Hon gick då från att ha alla typer av elever och 
utbildningar till en tämligen enahanda arbetssituation. Hon håller förvisso 
med om att programarbetslagen kan ha en poäng genom att eleven hamnar 
mer i centrum, men att detta inte beaktats. Hon säger sig vilja ha samma 
elever mycket och lära känna dem och kunna arbeta mer långsiktigt med 
dem, ha dem i båda sina ämnen, i inte för stora grupper, många timmar i 
veckan och gärna båda ämnena schemamässigt efter varandra för att kunna 
effektivisera undervisningen fullt ut, men att detta generellt inte fungerar på 
grund av organisatoriska skäl. Av dessa anledningar har Gunillas undervis-
ning påverkas negativt då arbetssituationen för henne själv blivit allt tuffare 
trots hennes ökande erfarenhet. Det måste vara ett ”systemfel”, säger hon. 
En annan respondent som också är inne på resurstilldelning är David, som 
dels uttrycker att det blev svårare att undervisa enligt PBL i samband med 
minskade resurser, samt att besparingar lett till allt större klasser. 

Som vi sett kan Ingvar placeras in under fler än en dimension som do-
minerande, då hans berättelse lägger stor vikt vid ett flertal olika påverkans-
faktorer, såsom ideologisk kritik mot skolsystemet och dess styrdokument, 
samt att han påtagligt lyfter fram några didaktiska arbetssätt som viktiga. 
Men det som han tydligast av allt lyfter fram, och som också på många sätt 
även påverkar andra faktorer, är bytet av arbetsplats som i mångt och myck-

                                                             
434 Jämför med Jansson 2011, s. 145, där det lyfts fram att då det gäller de studerade 
lärarnas provpraxis så tar sig dessa ofta stort friutrymme gentemot styrdokumenten, 
men att detta är betydligt svårare än gentemot organisatoriska ramar. Utifrån detta ges 
således de senare en påtaglig betydelse. 
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et blivit den stora vattendelaren i hans yrkesbana. Med detta kom ökade 
resurser, ökade möjligheter till fortbildning och studieresor, fokus på andra 
didaktiska arbetssätt, andra elever med större intresse för ämnet och med 
detta andra förutsättningar för undervisning och fördjupning, möjlighet till 
tematisering och flexibilitet då han har samma elever i tre ämnen, möjlighet 
att samarbeta med universitet samt att han nu också har kurser på högre 
nivå inom samhällskunskapsämnet, för att nämna en del. 

Ytterligare en respondent, Julia, tar upp att byte av arbetsplats inneburet 
andra förutsättningar för undervisningen. Hon gör detta utifrån två helt 
olika aspekter. Den ena är att en kollega på en arbetsplats var påtagligt sty-
rande i arbetslaget, så också i Julias undervisning, men med byte av arbets-
plats och kollegor kom helt andra möjligheter att lägga upp sin undervis-
ning. Den andra aspekten är att skolan inom hennes kommun är organise-
rad i ”stadsskolor” och ”landsortsskolor”. Julia har arbetat på båda typerna 
och beroende på vilken av dessa har undervisningen till viss del behövts 
läggas upp olika, inte minst på grund av att elevgrupperna haft olika intres-
seområden och att Julia anpassat ämnesinnehåll utifrån detta. 

Gunilla är den som tydligast påtalar ekonomiska och organisatoriska ra-
mar som viktiga, ofta ur ett kritiskt perspektiv. Två andra som tydligt är 
kritiska mot systemet dryftar hur styrande ramar som dessa får negativ in-
verkan på undervisningen. Det är Calle och Ingvar som båda säger sig få 
kämpa emot försök på lokal nivå att lägga sig i och sätta upp hinder för 
undervisningen. Ingvar menar att han var mer irriterad tidigare, men att han 
efterhand lärt sig att ”stänga dörren” och sköta det som är kärnverksamhet-
en, det vill säga ämnet och undervisningen. För Calle är det främst sche-
maläggning och programstruktur som sätter hinder för att bedriva en me-
ningsfull undervisning, inte minst för den elevgrupp han vurmar mest för.435 
Även Fredrik nämner att just schemaläggningen kan försvåra en effektiv 
undervisning, inte minst då det som han säger blir svårt med planering ef-
tersom det ständigt är schemaändringar att ta hänsyn till. 

Av vad som framgår av det empiriska materialet lyfts inte ekonomiska 
och organisatoriska ramar fram särskilt påtagligt av respondenterna, med 
något undantag. Det går dock utifrån detta inte att påstå att dessa skulle vara 
oviktiga för lärarna. De respondenter som främst ordar om de ekonomiska 
och organisatoriska ramarnas betydelse, det vill säga Gunilla, Calle, Ingvar, 
David och Fredrik, gör detta i samband med att de är kritiska till att de 
ibland inte fungerar som tänkt. Jag gör tolkningen att när det fungerar bra, 
eller i alla fall tillräckligt bra, är inte dessa ramar det första respondenterna 
tänker på när de fritt berättar om de viktigaste påverkansfaktorerna. Avslut-
ningsvis kan nämnas att flera respondenter är inne på att det har betydelse 
                                                             
435 Jämför med Larsson K. 2009, s. 3, där det uttrycks att det förekommer en institut-
ionaliserad ojämlikhet i den medborgerliga skolningen utifrån val av gymnasieprogram. 
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för undervisningen vilka elever de just har, men att det inom detta område 
finns en viktig bakgrundsfaktor, nämligen hur kommunen i fråga organiserat 
sina skolor geografiskt eller programmässigt. 

Här finns anledning att fundera över det ramfaktorperspektiv som stu-
dien filtrerar tolkningen av det empiriska materialet igenom. Går man till 
lärarna själva och frågar efter de viktigaste påverkansfaktorerna för hur 
samhällskunskapsämnet transformeras till undervisning är det inte de mer 
ursprungliga ramfaktorerna inom teoribildningen som främst lyfts fram, 
med några få undantag, som Erika med styrdokumenten och Gunilla med 
ekonomiska och organisatoriska ramar. Även om dessa är viktiga för flerta-
let respondenter är det inte sällan andra faktorer som är mer centrala. Det 
finns således fog att lyfta fram vikten av, som både Englund och Gustafsson 
påpekar, att gå till lärarna själva för att få överblick av hela det komplexa 
spektrum av påverkansfaktorer som inbegrips i vad som ramar in undervis-
ningen. Föreliggande studie ska i sammanhanget ses inom ramen för vad 
Englund kallar ”den tredje fasen” inom forskningsområdet,436 eller för att gå 
till Gustafsson, studera empirin ”på ett djupare plan”,437 det vill säga i detta 
fall genom hermeneutiskt-fenomenologiskt livsvärldsperspektiv inbegripa 
lärarsidan av den ”klyfta”, som Lindblad, Linde och Næslund uttrycker, 
funnits mellan ramfaktorteorin och lärarnas vardagsarbete på fältet.438 

För Den samhälleliga dimensionen presenteras här ingen modell då dimens-
ionen inte är dominerande i någon berättelse. Givetvis är dimensionen vik-
tig, eller mycket viktig, för flertalet respondenter, men den är inte den mest 
påtagliga hos någon. Likaså är dimensionen oftast påverkad av någon av de 
övriga tre. Exempelvis lyfts dimensionen fram tydligt av Arne, men teknik-
utveckling och samhällsutveckling kopplas oftast samman med hans intresse 
för att arbeta mot främlingsfientlighet, för Erikas del som flera gånger lyfter 
teknikutvecklingens betydelse genom att koppla till styrdokumentens för-
ändrade innehåll utifrån denna, eller för Fredrik som kopplar en del av det 
han tar upp inom teknikutvecklingen till vad den fått för betydelse för just 
elevernas livsvärld. Kortfattat kan sägas att, även om ingen respondent har 
dimensionen som den mest centrala, framkommer det, ofta implicit, i mångt 
och mycket att sådant som teknikutveckling, samhällsförändringar och aktu-
ella händelser har och har haft avgörande betydelse för hur samhällskun-
skapsämnet transformeras till undervisning för de intervjuade. Utifrån tan-
ken om närhet och distans kan funderingen lyftas att om Den samhälleliga 
dimensionen ligger generellt längst bort från det personliga och är självklar 
som påverkansfaktor, samtidigt som den är den svåraste att ha direkt infly-

                                                             
436 Se Englund 1990, s. 25–29. 
437 Gustafsson 1999, s. 54f. 
438 För resonemanget, se Lindblad, Linde & Næslund 1999, s. 100–105. 
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tande över, kanske det inte blir den som lyfts fram i en mer personlig be-
traktelse över vad som är viktigast, då den i mångt och mycket tas för given. 

Dimensionen berörs av samtliga respondenter, men de lägger olika vikt 
vid dess båda variationer, Teknikutveckling och läromedelsutveckling och Sam-
hällsutveckling och aktuella händelser. En del återfinns inom båda, emedan Gu-
nilla, Hanna och Ingvar i stort sett endast lyfter fram den andra. Hos flera 
respondenter framkommer teknikutvecklingen som en viktig påverkansfak-
tor, inte minst hos Arne, Bengt, David och Fredrik. Ibland är det endast ett 
mer neutralt konstaterande att så är fallet, ibland framförs det i mer positiva 
ordalag, som hos David och Fredrik, emedan det ibland lyfts kritiska 
aspekter av fenomenet, som att teknikproblem och liknande stjäl mycket tid, 
fokus och resurser från undervisningen som Calle framför, eller som Arne 
påpekar, att tekniken ibland underlättar för främlingsfientliga åsikter att 
spridas. Calle och Arne är dock positiva när den fungerar och används som 
den ska. Ytterligare sådant som framkommer om teknikutvecklingen och 
dess betydelse kan exempelvis vara att undervisningen kan bli mer aktuell, 
levande och engagera eleverna att själva delta i vilket stoff som lyfts fram. 
Teknikutvecklingen har också lett till, som Arne, Bengt, Erika och Gunilla 
påtalar, att de måste lägga allt mer fokus i undervisningen på informations-
sökning och källkritik. En annan aspekt på teknikutvecklingen, uttalad av 
Arne, Bengt, Julia och till viss del Erika, är att det ställer krav på läraren att 
följa med, både i teknikutvecklingen i sig som i ett allt större och snabbare 
informationsflöde, vilket också leder till en större utmaning i att prioritera 
vad som ska tas upp i all stoffträngsel. Att så mycket berör teknikutveckl-
ingen och det som kretsar kring denna, kan utgöra ett stöd för att det finns 
relevans för att just teknik-T:et till Shulmans PCK kan läggas till för att bilda 
den samlade enheten Technological Pedagogical Content Knowledge.439 

På många sätt är teknikutvecklingen nära förknippad med läromedel då 
internet i mångt och mycket tagit dess plats. Däremot framkommer det 
kommentarer kring läroböcker ytterst sparsamt. De gånger dessa nämns är 
det snarare i form av kritik. Hanna exempelvis, tyckte att de var så undermå-
liga att hon själv kontaktade ett av de större läromedelsförlagen för att få till 
stånd en förändring. Ett par respondenter säger rakt ut att de inte anser att 
läroböckerna är viktiga för den egna undervisningen, men att de många 
gånger kan utgöra stöd för eleverna. Fredrik är tydligast med detta, men då 
kan nämnas att han undervisar på en skola där eleverna inte har personliga 
datorer, dock finns internetuppkoppling i klassrummet. Arne och Bengt 
säger att läroböcker snabbt blir föråldrade i ett ämne som samhällskunskap 
och att de därför hellre använder annat material. Julia är inne på samma 
linje, men anser att inom vissa ämnesområden där det inte sker så snabba 

                                                             
439 För resonemanget, se Erixon 2014, s. 227ff. 
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förändringar, som Lag och rätt, där fungerar läroboken fortfarande. Alla tre 
säger dock att de lägger ner mycket tid på att leta material som ersättning. 

Forskningen inom samhällskunskapsdidaktiken är något divergerande 
om läroböckernas betydelse. I äldre studier av Bjessmo440 och Vernersson441 
lyfts dess betydelse fram, men dessa är gjorda före internets genombrott. 
Nyare studier tonar ner läroböckernas betydelse för samhällskunskapslära-
ren då de som Bernmark-Ottosson noterat blir mindre viktiga för den en-
skilde läraren som stöd med växande erfarenhet,442 liksom att de kan, som 
Bronäs menar, vara viktiga för begreppsförståelse för eleverna, men att de 
också kan vara förlegade i sitt användande av begrepp, samt innehållsmäss-
igt vara traditionella i sitt ämnesstoff.443 Likaså vinner andra medier, som 
nyhetsmaterial, 444 en allt viktigare roll i och med teknikutvecklingen.445 
Läroboksanvändningen kan också sättas i relation till lärarnas friutrymme, 
där egna preferenser kan gå före det läroböckerna presenterar.446 

Allt detta kan sättas i relation till föreliggande studie, där det är än tydli-
gare att läroboken blir allt mindre viktig i just samhällskunskapsundervis-
ningen. Detta syns tydligare här än i ovan nämnda studier, men att notera är 
att teknikutvecklingen tagit stora steg sedan dessa gjordes. I Bernmark-
Ottossons studie framhålls att läroboken ses som viktig, men notera att det 
förutom att det gått ytterligare ett antal år i en utifrån teknikutvecklingen 
snabb tidsperiod, hade endast tre av fyra intervjuade lärare internetupp-
koppling i klassrummet,447 emedan samtliga tio respondenter i föreliggande 
studie hade detta vid tillfället. Annat att notera är att flera respondenter 
uttrycker att de mer eller mindre följde ämnets traditioner, dess kanon, i 
början av sin yrkesbana, emedan de allt mer släppt detta med ökad erfaren-
het. Om läroböckerna kan uppfattas som traditionella448 i sitt ämnesinnehåll 
ligger det nära till hands att lärarna använder sig av annat material istället om 
de vill, i alla fall till viss del, vill undfly denna traditionella kanon. 

Vi går nu över till variationen, Samhällsutveckling och aktuella händelser. En 
tydlig funktion av samhällskunskapsämnet är att det ska bidra till att göra 
omvärlden i nuet begriplig för eleverna och är vad som kan kallas ett aktua-
litetsämne.449 I stort sett samtliga kommer in på att aktualiteter styr vad som 
tas upp i undervisningen. De som tydligast lyfter fram detta är Bengt och 
                                                             
440 Bjessmo 1994, s. 16. 
441 Vernersson 1994, s. 118f. 
442 Bernmark-Ottosson 2009, s. 79. 
443 Bronäs 2003b, s. 182f. 
444 Jämför med Olsson 2016, s. 315. 
445 Se exempelvis Bernmark-Ottosson 2009, s. 76. 
446 Ekman 2011, s. 136; Schüllerqvist 2012, s. 28f. 
447 Se Bernmark-Ottosson 2009, s. 76. 
448 Se Bronäs 2003b, s. 182f. 
449 Se exempelvis Bjessmo 1994, s. 15, 98. 



Samhällskunskapens	  dimensioner	  –	  från	  det	  personligt	  nära	  till	  det	  samhälleligt	  distanserade	  

 213 

Calle. Inte minst är det de stora politiska frågorna som varit föremål för 
folkomröstningar de tar upp. Dessa är uttryck för stora samhällsförändring-
ar som påverkar den enskilde individen och som ofta engagerar eleverna. 
Det är folkomröstningarna om kärnkraft, EU och EMU. Både Calle och 
Bengt säger att de hela tiden försöker få med det lilla sammanhanget, det 
lokala och den enskilda människan, i de stora händelserna och vad det kan 
få för konsekvenser på detta plan. Bengt, den som är tydligast om aktuali-
teter som påverkansfaktor för undervisningen, sätter in detta i ett större 
sammanhang och menar att händelser som dessa ofta är en del av själva 
tidsandan sett ur ideologisk synvinkel, och kanske är det den som är mest 
styrande i sammanhanget för honom. Han tar upp vad han menar är en 
svängning i samhället i stort från det kollektiva till det individuella, även hos 
eleverna, och att han utifrån detta fått lägga om undervisningen. Han tar 
också upp att globaliseringen, dess effekter samt motrörelser mot denna, 
inte minst Attackrörelsen, påtagligt satt sina spår. Även Calle tar upp en del 
större trender i samhället som ideligen får konsekvenser för didaktiska frå-
gor som vad och hur i undervisningen. Exempel på detta är den ökade främ-
lingsfientligheten och fokuseringen på miljöområdet. 

David och Erika säger att aktualiteter hör till det viktigaste i samhälls-
kunskapsundervisningen och nämner ett flertal vid intervjutillfället aktuella 
händelser. Också Arne, Fredrik, Gunilla och Julia uttrycker att det är viktigt 
att plocka in aktualiteter. Vanligtvis motiveras detta med att undervisningen 
måste konkretiseras, ges liv, exemplifieras samt att eleverna motiveras. Re-
spondenternas enighet i stort om aktualiteters framträdande plats kan ses i 
linje med Olssons studie där nyhetsanvändning lyfts fram som snarare en 
del av en gemensam kanon inom undervisningsämnet.450 

Förutom dagsaktuella nyheter vid intervjutillfället som riksdagsvalet 
2014, Islamiska Staten, Syrien, ubåtsjakt i Stockholms skärgård, Ebolaepi-
demin med mera, lyfts andra, ofta avgörande händelser fram som betydelse-
fulla, ibland av karaktären paradigmskifte i undervisningen, som Berlinmur-
en 1989 och World Trade Center 2001. Förutom detta tas mer återkom-
mande händelser upp, men som ofta får stort utrymme som det svenska 
riksdagsvalet och presidentvalet i USA, inte minst de år som dessa företeel-
ser inträffar. Även om flertalet lyfter fram att aktualiteter är viktigt i under-
visningen kan det påpekas att det endast är Erika som påtalar att detta skrivs 
fram i styrdokumenten. 

Aktualiteter nämns ofta i samband med teknikutvecklingen och att ny-
heter fått ökad betydelse då tekniken gjort dessa mer lättillgängliga, både i 
planering, som under själva lektionerna. Det ökade nyhetsflödet och dess 
lättillgänglighet tas upp i positiva tongångar, men samtidigt säger flera att 
                                                             
450 Se Olsson 2016, s. 315. Notera att Olssons studie explicit undersökte nyhetsanvänd-
ning i en av delstudierna. 
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det kan rendera en hel del stress då högre krav ställs på läraren att följa med 
i nyhetsflödet och att sålla vad som tas med eller inte. Vid nya företeelser i 
samhället krävs en del letande efter undervisningsmaterial då det inte hunnit 
komma med i läroböckerna än, vilket Bengt och Arne påpekar. 

Ingvar skiljer sig i avseende på aktualiteter. Han säger att en hädelse för-
visso kan tas upp som en nyhet, men då på ytligt plan. Han väntar hellre 
med aktualiteter för att se vad de tar vägen, vilket öppnar upp för analyser 
på ett djupare plan med mer faktakunskaper i bagaget. Ur detta perspektiv 
använder han sig påtagligt av inträffade händelser, inte minst med finanskri-
sen 2008 och Israel-Palestina-konflikten som exempel och relief för under-
visningen. Likaså säger han att riksdagsvalet 2014 med osedvanligt besvär-
ligt parlamentariskt läge i dess efterspel kunnat nyttjas för fördjupad analys 
av det politiska spelet, detta på en djupare nivå än tidigare. En samhällsför-
ändring som Ingvar tar upp är att det blivit en ökad polarisering i det poli-
tiska landskapet på senare år. Detta har fått effekten att fler elever fått ett 
ökat politiskt intresse, vilket påverkat undervisningen. 

Vad som syns i berättelserna är att aktualiteter, både ur kortare som 
längre perspektiv, inte sällan kan kopplas till Den personliga dimensionen. Ex-
empelvis påverkan från det ideologiska intresset för vad som tas upp för 
aktualiteter och företeelser och hur dessa bearbetas i undervisningen hos 
Bengt, med exempelvis material från Attackrörelsen. Hos Calle, kan vi ana 
en ideologisk dimension också, men här syns dessutom tydligare hans strä-
van att anpassa undervisningen till just de elever han har och deras intresse-
områden. Andra respondenter där vi kan se att personliga intressen också 
avspeglar sig i val av aktualiteter är Julia och hennes intresse för internation-
ella frågor, Gunilla som väljer att ta upp ett flertal aktualiteter i sin berättelse 
som kretsar kring samhällsekonomi, samt Fredrik som försöka koppla aktu-
alitetsområdet till sina elevers livsvärld. 

Angående samhällsutvecklingen i stort kan påpekas att det utifrån inter-
vjumaterialet finns fog att säga att just samhällskunskapsämnet och dess 
undervisning är påtagligt sammankopplat med och påverkat av samhällsför-
ändringar av diverse slag, men det är som Schüllerqvist och Osbeck påpe-
kar, ”kan tyckas självklart”451 för ett ämne som samhällskunskap. Dock kan 
en dimension ytterligare av samhällsförändringarnas betydelse lyftas fram 
som både Hanna och Julia gör explicit, men som antyds av flera andra, att 
det är samhällsförändringarna i sig som leder fram till varför styrdokumen-
ten ser ut som de gör.452 

Om vi håller oss kvar vid samhällsutvecklingen är det flera respondenter 
som upplever stor skillnad i att arbeta nu i jämförelse med något årtionde 
tillbaka. En del av denna upplevda förändring har vi sett beror på teknikut-
                                                             
451 Schüllerqvist & Osbeck 2009, s. 206. 
452 Se Bronäs 2003a, s. 201; Odenstad 2014, s. 14. 
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vecklingen och med den också ett ökat informationsflöde, nya styrdoku-
ment eller den efterhand ökande personliga erfarenheten. Flera uppger dess-
sutom att de inte upplever det som att det blivit lättare att arbeta med åren 
men att den ökande personliga erfarenheten varit någon form av räddning 
för att reda ut sin lärarvardag. En aspekt av samhällsförändringarna som 
dock flera respondenter påtalar och som får implikationer för undervisning-
en är att eleverna, och även deras föräldrar, generellt har förändrats över 
tid.453 Ofta nämns detta ur ett negativt perspektiv. Det kan handla om att 
det skett någon form av attitydförändring hos eleverna och att läraren måste 
jobba hårdare för att tillförskansa sig auktoritet, eller att eleverna kräver allt 
mer att ideligen bli bekräftade, liksom att elever och föräldrar allt mer efter-
frågar tydlighet i informationen om undervisningsmålen samt hur bedöm-
ningar är gjorda, vilket delvis förklaras beror på att styrdokumenten har 
blivit mer krävande, delvis på att samhället med elever och föräldrar, ibland 
i kombination med minskad auktoritet, ställer högre krav på läraren och att 
just den enskilda eleven ifråga ska stå i centrum. Arne, David, Gunilla, 
Hanna och Julia är inne på detta kluster av förändringar. Ytterligare en sak 
som tas upp är att eleverna upplevs generellt ha sämre läsförmåga idag i 
jämförelse med tidigare, vilket i stor utsträckning påverkar undervisningen. 
Detta påpekas med störst tydlighet av Julia, Hanna och inte minst Erika 
som radar upp ett flertal implikationer detta för med sig. Erika påtalar också 
att det ofta är sämre ställt med elevernas förmåga till uthållighet. Föränd-
ringar som dessa kopplas ibland samman med teknikutvecklingen, vilket 
både Julia och Erika gör, men det ska inte ses som, påpekar Erika, att det är 
tekniken inom själva skolans ram det handlar om, utan elevernas teknikan-
vändning på det privata planet. En fördel menar Julia är dock att tekniken 
gjort eleverna mer bildtränade. Flera respondenter, som Calle, Bengt, Erika 
och David är inne på att det blivit svårare att upprätthålla en hög ämnes-
nivå, vilket kan bero på att eleverna har med sig sämre förkunskaper jämfört 
med tidigare. Detta sagt om eleverna leder nu över till den aspekt inom in-
tervjumaterialet som spänner över samtliga fyra dimensioner. 
 
Elever,	  elever	  –	  överallt	  elever	  
Som framgått utgör Den elevnära aspekten ingen egen dimension utan tas alltid 
upp i samband med någon av dessa. Då lärarna talar om elever som påver-
kansfaktor blir detta i intervjumaterialet alltid filtrerat genom en eller flera 
av de fyra dimensionerna. Modellen som följer illustrerar detta grafiskt: 
 
 
 

                                                             
453 Jämför exempelvis med Carlgren 2015, s. 32. 
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Viktigt att påpeka är att det kan ska ses som att elevaspekten skulle vara av 
lägre vikt än de fyra dimensionerna när det gäller vad som påverkar under-
visningen. Att eleverna finns med och genomsyrar samtliga dimensioner i 
berättelserna är snarare ett tecken på hur viktiga de generellt är för lärarna i 
studien. Eftersom Den elevnära aspekten i mångt och mycket framkommer i 
ovan presenterade genomgång av de fyra påverkansdimensionerna görs här 
endast några nedslag av de mer framträdande inslagen i berättelserna som 
berör hur eleverna påverkar undervisningen. 

Fredrik är den som tydligast tar upp ”eleven i centrum” för hur under-
visningen gestaltar sig. Hans berättelse genomsyras av detta, men det filtre-
ras ideligen genom hans stora personligt intresse för ungdomar och deras 
utveckling, men även flertalet övriga respondenter nämner på ena eller 
andra sättet att det måste finnas ett intresse för eleverna om man ska fun-
gera som lärare. Som vi sett har Calle och Hanna ett tydligt fokus på Den 
elevnära aspekten i sina respektive berättelser. Eleverna och vad de behöver 
gör sig ständigt påminda i utsagorna, dock är detta elevfokus som tidigare 
framgått filtrerat genom Den personliga dimensionen utifrån bakgrund och poli-
tiska intressen. Ytterligare en aspekt av berörd dimension är den profession-
ella utvecklingen, där flera respondenter uttrycker att de efterhand kunnat 
fokusera allt mindre på sig själva till fördel för eleverna och vad de behöver, 
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vilka istället getts mer tid och uppmärksamhet,454 som exempelvis för Arne, 
Bengt, Calle, Erika och Fredrik. För dessa och flertalet övriga respondenter 
tycks frågan ”Vad behöver eleverna egentligen ha med sig från mina sam-
hällskunskapslektioner till livet efteråt?”455 aldrig långt borta. 

Om vi går över till David ser vi att han tar upp en hel del om det elev-
nära perspektivet, men flera gånger filtrerar han detta genom Den didaktiska 
dimensionen i form av vilka elever och vilka program som PBL användes och 
fungerade bra eller mindre bra för. Likaså kopplar han elevperspektivet till 
att elevernas motivation för undervisningen kan öka, både genom MEO, 
samt om de ges möjlighet att själva välja en del av ämnesstoffet till att detta 
är i linje med tankarna i PBL. I stort sett samtliga respondenter, de flesta 
kortfattat, är dock inne på att vilken elevgrupp de har får betydelse för vil-
ken didaktik som möjliggörs eller inte. Exempelvis har vi Calle som säger sig 
tänja på kursplanerna, antingen lägga sig på en högre, alternativt lägre, för 
att anpassa efter just den elevgrupp han för tillfället har. 

Gunilla påtalar att vilka elever hon har får betydelse för hur undervis-
ningen kan bedrivas, men sammankopplar ofta detta med hur arbetsplatsen 
omorganiserats till mer renodlat högskoleförberedande utbildningar samt 
övergången från ämnes- till programarbetslag. Andra gör liknande kopp-
lingar mellan vilka elever de har och hur deras kommuner organiserat skolan 
geografiskt och programmässigt, vilket ofta visat sig haft betydelse vid byte 
av arbetsplats som för Julia och Ingvar, eller omorganisationer, som för 
Gunilla och Hanna. På så vis är elevaspekten många gånger kopplat till Den 
styrande dimensionen, genom variationen Ekonomiska och organisatoriska ramar. 

Vad det gäller teknikutvecklingen och Den elevnära aspekten framkommer 
egentligen inte så mycket i intervjumaterialet. Tydligast återfinns det hos 
Fredrik som menar att tekniken idag genomsyrar elevernas livsvärld, den är 
som han säger ”en andra hud” på dem och de kan ofta mer än sina lärare 
inom området. Detta måste få konsekvenser för hur han bedriver sin 
undervisning. För Arnes del har han insett att teknikutvecklingen inneburet 
att eleverna ofta kommer med nyhetsuppslag som de snappat upp via nätet, 
ofta innan att han själv uppmärksammat nyheten i fråga. Eleverna med sina 
intressen och funderingar får således en tydligare påverkan av vad som tas 
upp i undervisningen, något som också Gunilla kommer in på i sin berät-
telse. Även Erika är tydlig med att elevaspekten och teknikutvecklingen har 
sina beröringspunkter. Idag, menar hon, finns det en utmaning i att eleverna 
i överflödet av information fastnar i det som de själva finner är intressant. 
Utmaningen står i att öppna upp ögonen för andra områden och perspektiv. 

                                                             
454 Se exempelvis Schüllerqvist & Osbeck 2009, s. 210–216. 
455 Ekendahl, Nohagen & Sandahl 2015, s. 85. Enligt författarna kan svaret på denna 
fråga vara att ”ge eleverna förutsättningar att bli medarbetare i arbetslivet, medborgare i sam-
hället och medmänniskor i privatlivet.” 
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Bengt lyfter fram elevernas olika erfarenheter och bakgrund som viktigt 
för vad som han valt, och kunnat ta upp i undervisningen. Dessa olika erfa-
renheter och bakgrunder är i mångt och mycket påverkade av samhällsut-
vecklingen, i Sverige såväl som internationellt. Ekonomiska konjunkturer 
och rådande ideologier, och i dess följd olika skolpolitiska åtgärder, har satt 
tydliga spår hur elevsammansättningarna sett ut, bland annat utifrån medel-
ålder och utbildningsnivå. Likaså har Bengt sett hur elevgrupperna varierat i 
härkomst utifrån påverkan av världshändelser som krig och konflikter i 
Chile, det forna Jugoslavien, Irak och Somalia. Undervisningen påverkas i 
högsta grad av faktorer som dessa. Även Erika och Fredrik tar upp den 
mångkulturella kontext som föreligger inom det svenska skolsystemet, med 
allt fler elever med annan bakgrund än svensk. Erika, som påminner om att 
hon har en kursplan att följa, säger sig utifrån denna alltid försöker hitta 
”träffytor” för elever med invandrarbakgrund. Fredrik säger sig alltid be-
höva ställa frågan vilka elever han har framför sig, inte minst utifrån vilken 
bakgrund de har, vad den än månde vara. Det är i mångt och mycket olika 
elevgrupper han har nu i jämförelse med tidigare. Idag handlar det mycket 
om att han har betydligt fler elever med invandrarbakgrund jämfört med 
tidigare, men det kan också beröra sådant som om han arbetat på en mindre 
ort kontra en större, vilket också avspeglar sig i att elevgrupperna ser olika 
ut, något som måste inbegripas i undervisningen. 

I detta kapitel har lärarnas berättelser diskuterats, tolkningen har fördju-
pats och studien har relaterats till det samhällskunskapsdidaktiska forsk-
ningsfältet. I nästkommande kapitel görs inledningsvis en kort reflektion 
över vad den hermeneutisk fenomenologiska ingången möjliggjort, följt av 
en summering av vilka kunskapsbidrag studien kan sägas utgöra och för 
vem, vilka generaliseringsmöjligheter som ges, samt inte minst vilka nya 
forskningshorisonter som blicken kan riktas vidare emot. Med andra ord: 
Vad som gjorts och kan göras. 
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13	   	   Vad	  som	  gjorts	  och	  kan	  göras
 
Bakåtblick	  
Att närma sig studieobjektet med fenomenologiska livsvärldsintervjuer 
öppnar upp för tolkande av hur respondenterna säger sig uppfatta sin var-
dagsvärld som samhällskunskapslärare. Genom att använda livsvärldsansats, 
med utgångspunkt i en regional ontologi, möjliggörs detta vetenskapsteore-
tiska perspektiv för empiriska studier.456 Tillvägagångssättet med kvalitativa 
livsvärldsintervjuer är en ingång till att ur ett brett perspektiv studera vad 
lärarna lyfter fram som viktigt i berättelsen om sin yrkesvardag, då de inte av 
intervjuaren styrs att tala om specifika områden i sin yrkesutövning. Den 
hermeneutiska tolkningen av dessa berättelser ger sedan möjlighet att tränga 
bakom det direkt uppenbara genom principen om del och helhet i en tänkt 
metaforisk cirkel eller spiral. Det som undersöks och tolkas i denna studie 
rör sig inom samhällskunskapsdidaktikens område och med utgångspunkt i 
hermeneutisk fenomenologi tas ett steg mot att här införliva livsvärlden, en 
koppling som låter sig göras då det just är upplevelser av denna vardagliga 
livsvärld över undervisningens didaktiska frågor som här studeras.457 

Som framgått är forskningen om samhällskunskapsämnet, inte minst 
dess lärare, tämligen ringa i sin omfattning, även om det sedan några år till-
baka publicerats en del licentiatuppsatser och avhandlingar inom området. 
Flertalet av dessa är dock skrivna utifrån kopplingar till de styrdokument 
som gällde före 2011, samt berör i flertalet fall gymnasieskolan. Förelig-
gande studie som tar ett bredare grepp och inkluderar fler lärargrupper, 
samt är genomförd efter att de senaste styrdokumenten implementerats, 
vilka ofta uttrycks av respondenterna har starkt förändrat ramarna för 
undervisningen, 458  kompletterar således de tidigare studierna. Eftersom 
samhällskunskapsämnet och dess styrdokument är föränderliga finns fog för 
att studera hur ämnet och dess undervisning påverkats efter att nya skolpoli-
tiska reformer införts. Här fyller studien en funktion. 

De studier som gjorts under senare år är som synes ofta kopplade till en 
viss tidsperiod, med dess specifika styrdokument. Denna studie inbegriper 
ett längre tidsperspektiv och försöker förena de båda forskningsinriktning-
arna som Schüllerqvist menar har dominerat tidigare, som processinriktat, 
det vill säga ämnets utveckling inom ramen för samhällets förändringar, 

                                                             
456 Se Bengtsson 2013, s. 7; Lilja 2015, s. 38. 
457 För resonemanget, se Larsson S. 2013, s. 20; Långström & Virta 2011, s. 15; Ödman 
1998, s. 19. 
458 Se Carlgren 2015, s. 29–33, där det uttrycks att de senaste styrdokumenten sätter nya 
krav på lärarna angående tydlighet i mål, innehåll och metoder till eleverna. 
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kontra produktinriktat, som mer tar fasta på ”att frysa kunskapsområdets 
rörelse i tid och rum”, exempelvis utifrån en viss kursplan. Mellan dessa 
båda inriktningar kan enligt nämnd författare just studier av lärares arbete 
fylla en överbryggande funktion.459 Föreliggande studie har som synes am-
bitionen att greppa hur de intervjuade lärarna upplever vad som påverkar 
undervisningen i samhällskunskap utifrån ämnet, både som process och 
som produkt. Här fylls ytterligare en funktion. 

Ett sätt att se på kvalitativ forskningsansats är att den kan användas för 
att beskriva ett visst fenomen mer eller mindre ingående, exempelvis subjek-
tiva erfarenheter. Vidare kan detta göras genom att ett flertal fall undersöks 
och jämförs utifrån likheter och skillnader. En annan ambition med kvalita-
tiv forskningsansats kan vara att utveckla teoretiska perspektiv på det stude-
rade fenomenet.460 Dessa sätt att se på kvalitativ forskning har här beaktats. 

Vilka kunskapsanspråk kan jag då göra efter genomförandet av denna 
studie? Studien belyser utifrån den första forskningsfrågan komplexiteten i 
vad lärare upplever är de viktigaste påverkansfaktorerna för transformering-
en av ett skolämne till reell undervisning, både för den enskilde responden-
ten som för den samlade gruppen om tio lärare. Detta har andra studier 
visat, men föreliggande studie förtydligar detta, inte minst då det gäller ett så 
mångfacetterat och föränderligt ämne som samhällskunskap. Studien visar 
även på ett antal dimensioner som respondenterna lyfter fram som de upp-
lever som viktiga påverkansfaktorer för samhällskunskapsundervisningen, 
teman som säkerligen många andra lärare inom ämnet kan känna igen sig i. 
Likaså belyser studien hur olika de tio lärarberättelserna är. Vi får sålunda 
inblick i ett antal olika sätt som livsvärlden utifrån studiens frågeställningar 
kan upplevas på som samhällskunskapslärare. Exempelvis blir det synligt att 
sådana faktorer som personlig bakgrund och egna intresseområden kan vara 
av större vikt än exempelvis styrdokument för en del lärare, emedan andra 
mer fokuserar på just styrdokumenten, didaktiska idéer eller ekonomiska 
och organisatoriska ramar. Studien pekar dessutom på att flertalet lärare 
säger sig ha starkt elevfokus, vilket i och för sig inte är förvånande, men den 
visar också på att då lärarna talar om sina elevers påverkan på undervisning-
en kopplar de vanligtvis samman detta med någon eller några av de fyra 
dimensionerna som föreliggande studie kretsar kring. Ytterligare som kan 
utläsas är att tanken om medborgarfostran lever kvar starkt hos samhälls-
kunskapslärarna som grupp, trots fokusförskjutning i läroplanen, samt att 
tankar om att ämnet inte är så vagt som ibland påtalats, om en tydlig kanon, 
om lärobokens starka ställning och om svagt inslag av social differentiering i 
samhällskunskapsundervisningen till viss del utmanas i föreliggande studies 
lärarberättelser. Flera i studien ingående respondenter lyfter exempelvis 
                                                             
459 Schüllerqvist 2009, s. 13, 16f, citat från s. 13. 
460 Flick 2014 refererad i Fejes & Thornberg 2015, s. 35. 
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fram att de har starkt inslag av sociologi, att de tar upp social differentiering, 
att samhällskunskapsämnet upplevs som stort och svårhanterligt och att 
läroboken används allt mindre. I många avseenden stärker dock förelig-
gande studie andra undersökningar som gjorts inom det samhällskunskaps-
didaktiska området, som exempelvis kring det så kallade friutrymmet och att 
just samhällskunskapslärare ofta upplever ett tydligt sådant samt nyhetsan-
vändandets starka ställning i undervisningen. 

Angående studiens andra forskningsfråga om tidsfaktorn indikerar berät-
telserna att denna upplevs som viktig. Detta kan uttryckas med att det uti-
från tidsdimensionen är en mycket föränderlig yrkesgärning lärarna säger sig 
ha bakom sig, det är inte samma yrke de tycker sig ha idag som den gång de 
för första gången steg in i ett klassrum som utexaminerade lärare. En av de 
viktigaste faktorerna bakom detta är den professionella utveckling de före-
tagit parallellt med ökande erfarenhet. Men sådant som samhällsförändring-
ar och med den också förändrade elevgrupper och föräldrar, teknikutveckl-
ingen, aktuella händelser med påverkan på kort eller lång sikt, nya föränd-
rade styrdokument samt ekonomiska och organisatoriska ramar har också 
stor del i denna upplevda förändring över tid. 

Studiens viktigaste bidrag kanske är att här vidareutvecklas, eller åt-
minstone förtydligas och exemplifieras teoretiska perspektiv. Inte minst 
lämnar den ett bidrag till ramfaktorteorin i avseende att respondenternas 
berättelser visar, förutom att vad som upplevs som de viktigaste påverkans-
faktorerna, är mycket olika för olika lärare, att det råder asymmetri hos varje 
enskild lärare bland de ramfaktorer som de lyfter fram som viktigast. Hos 
varje enskild respondent anges ett antal faktorer som upplevs som viktiga, 
men det är endast några få som utgör en kärna. Av dessa är det oftast en 
dimension som dominerar och dessutom påverkar denna centrala dimens-
ion även andra så att det bildas ett kluster av sinsemellan sammanlänkande 
teman men med ett centralt tema som nav. Vad studien visar är att vilket det 
centrala temat är skiljer sig åt för de olika respondenterna. I något enstaka 
fall är det samma centrala tema som två respondenter anger, men kombinat-
ionen av det omgivande klustret ser olika ut för de enskilda. 

Inom det ramfaktorteoretiska området om vad som påverkar undervis-
ningen har som framgått ett flertal sätt att dela upp dessa ramar på gjorts. I 
föreliggande studie har ytterligare sätt presenterats. Frågan kan lyftas om det 
behövs fler sätt. Svaret blir; vad som påverkar undervisning i ett ämne är så 
komplext att den ramfaktorteoretiska byggnadsställningen måste anpassas 
efter den specifika undersökningen med dess frågeställningar och under-
sökningsmaterial. I föreliggande studie ger det empiriska materialet fog för 
den indelning som görs, det vill säga Den personliga dimensionen, Den didaktiska 
dimensionen, Den styrande dimensionen och Den samhälleliga dimensionen, alla med 
sina inbördes variationer samt, ordnade utifrån principen om ”det personligt 
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nära till det samhälleligt distanserade”, samt Den elevnära aspekten, som skär 
igenom samtliga dimensioner. Andra uppdelningar skulle säkerligen kunnat 
göras med goda motiveringar, men utifrån hermeneutiska principer om del 
och helhet och ett ständigt pendlande dem emellan och mellan dessa och 
ämnesområdets teoretiska fält är den uppdelning som här antagits den som 
”visat sig för mig”, för att använda ett fenomenologiskt uttryck. Det sätt 
som det empiriska materialet delats upp i här ska inte ses som en ersättning 
av tidigare ramfaktorteoretiska indelningar utan som ett komplement, eller 
snarare ytterligare en dimension att dela upp undervisningens påverkansfak-
torer i, anpassad efter just denna specifika undersökning. 

Få samhällskunskapsdidaktiska studier är gjorda utifrån läroplanerna från 
2011, de flesta berör tiden mellan 1994 och 2011. Odenstad menar att det 
nu förvisso finns sådant som går igen från 1994, som kunskaps- och ämnes-
syn, men att det ändå finns fog att utifrån de få studier som är gjorda med 
empiriskt material från efter 2011, att se mönster i att undervisningen delvis 
har förändrats.461 I detta avseende fyller föreliggande undersökning en kun-
skapslucka då den, dels berör vad lärarna upplever för förändringar mellan 
de förra och de senaste läroplanerna, dels att berättelserna kring styrdoku-
menten företrädelsevis handlar just om de senaste styrdokumenten, vilket då 
belyser ett i forskningssammanhang tämligen föga undersökt område. 

Då föreliggande studie är av kvalitativ art med ett mindre antal respon-
denter kan jag inte göra några kvantitativa generaliserbara uttalanden som 
skulle svara mot en representativ bild av samhällskunskapsläraren i stort, 
vilket inte heller varit dess syfte. Studien har dock gett upphov till ett antal 
hypoteser värda att pröva och kan också ses som grund en för kvantitativa 
studier, exempelvis då de undersökta lärarnas livsvärld har studerats, vilket 
gett en komplex bild av vad som respondenterna upplever påverkar hur 
undervisningen i samhällskunskap gestaltas på klassrumsnivå, vilket sedan 
skulle kunna användas för att operationalisera denna komplexa bild till stu-
dier av mer kvantitativ art. På så vis kan kvantitativa studier utifrån förelig-
gande undersökning komplettera det djup som dessa livsvärldsintervjuer 
gett med den bredd som en sådan studie kan ge. 

Kritik har riktats mot att de akademiserade lärarutbildningarna med sitt 
teoretiserande utbildningsvetenskapliga utgångsläge och det lärarledda di-
daktiska verksamhetsfältet med sin många gånger beprövade erfarenhet har 
svårt att mötas. Teori står inte sällan mot praktik och frågan måste bli, me-
nar Ekendahl, Nohagen och Sandahl, hur dessa båda perspektiv kan närma 

                                                             
461 Odenstad 2014, s. 42f. Odenstad skriver om Lpo 94 kontra Lgr 11, men i detta avse-
ende finns det ingen anledning att se annorlunda på läroplanerna för gymnasiet. Det är 
snarare än tydligare att det är Lpf 94 med kursplaner, som ligger till grund för de sam-
hällskunskapsdidaktiska studierna som är gjorda utifrån gymnasieskolan. 
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sig och ”berika varandra.”462 Föreliggande studie kan ses som ett bidrag till 
detta närmande då den utgör ett exempel på att föra in mångårig beprövad 
erfarenhet, genom vetenskaplig systematik i akademin, där exempelvis lärar-
studenter i samhällskunskap kan ta del av denna erfarenhet, men också det 
omvända, att verksamma lärare kan ges teoretiska redskap som kan bidra till 
”att utveckla […] det systematiska tänkandet om” sin undervisning.463 

Föreliggande studie och teoretiska bakgrundskapitel har pekat på den 
komplexitet som utgör samhällskunskapslärarens yrkesmässiga vardag. Det 
kan vara svårt för lärarstuderande med inriktning mot samhällskunskap att 
se hela denna komplexitet utifrån sina studier och perioder av verksamhets-
förlagd utbildning, den måste ges i mångårig erfarenhet i ständigt växlande 
och påbyggande situationer. Studien kan bidra med att i alla fall ge dessa 
lärarstuderande en inblick hur yrket kan gestalta sig för samhällskunskapslä-
raren, då respondenterna i studien avlägger sina personliga vittnesmål över 
en relativt lång erfarenhetsperiod, inte minst med tanke på att ett så brett 
urval som möjligt har försökts göras inom ramen för studien. Här väljer jag 
att återvända till Schüllerqvist som med kritisk tydlighet påtalar att det är 
”ett slags systemfel i skolväsendet att lärares yrkeserfarenhet sällan bearbe-
tas, analyseras, utmanas i samtal med rutinerade lärare efter genomförd 
grundutbildning.”464 Utifrån detta kan denna studie ses som en möjlighet 
för andra, lärarstuderande så väl som yrkesverksamma, genom de berättelser 
som här presenteras ta del av och föra detta samtal symboliskt med dessa 
erfarna lärare utifrån det skrivna ordet. 

En ytterligare förhoppning är att även yrkesverksamma lärare i stort och 
i synnerhet samhällskunskapslärare genom denna licentiatuppsats kan få en 
inblick i kollegors arbete och möjligheter till jämförelser med den egna yr-
kesgärningen, och det är här den ovan beskrivna analytiska generaliseringen 
utifrån läsarperspektivet kommer in. Ett ontologiskt grunddrag inom den 
hermeneutiska fenomenologin är tillhörighet. Denna tillhörighet, även om 
det är ett grunddrag, konstitueras löpande under våra liv genom berättelser 
och texter ur det förflutna, det som Gadamer benämner tradition.465 För 
lärare och lärarstudenter kan ett vetenskapligt arbete som föreliggande för-
medla en tradition och därmed tillhörighet och delaktighet i en samhälls-
kunskapsdidaktisk mellanmänsklig kontext. Det är som Kurt Tärnlund be-
skriver det: ”Vi reflekterar över vad andra tänker. På ett eller annat sätt tän-
ker vi också igenom vilka vi själva är […].”466 

                                                             
462 Ekendahl, Nohagen & Sandahl 2015, s. 173. 
463 Ibid., s. 174. 
464 Schüllerqvist 2009, s. 9. 
465 Englund 2004, s. 127f. 
466 Tärnlund 2004, s. 289. 
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Skolan fyller en central roll i att förbereda och fostra samhällets unga till 
självständiga, aktiva och demokratiska medborgare. Eleverna ska helt enkelt 
ges förutsättningarna och redskapen för ett liv i samhällsgemenskapen. Sko-
lan ska också göra världen begriplig för dem, från det lokala till det globala. 
Det handlar således om att tolka och förstå sin värld och att kunna fungera i 
den. Även om hela utbildningsväsendet ska inbegripas i denna uppgift är det 
ett ämne, samhällskunskapsämnet, och en lärarkategori, samhällskunskapslä-
raren, som här ges ett extra tydligt uppdrag. Att studera samhällskunskaps-
ämnet och samhällskunskapsläraren, ämnet som getts funktionen och lära-
ren som explicit fått uppdraget att ge våra unga redskapen, då som nu, som i 
framtiden, att kunna fungera i samhället, kan ge större förståelse om den 
värld vi lever i idag, hur vägen dit sett ut och, utan allt för stora determinist-
iska anspråk, kunna ana den värld vi har framför oss. 
 
Framåtblick	  
När ett större akademiskt arbete skrivs intar skribenten en allt större närhet 
till sin text, den pockar på mer och mer uppmärksamhet från sin författare 
och ju mer färdig den gestaltar sig, ju fler obesvarade frågor börjar den 
kräva av sin upphovsman. De frågor som under arbetets gång har gjort sig 
allt mer närvarande, låt kallas förslag till vidare forskning, är fem till antalet. 

Om tusen respondenter deltagit i studien skulle det resultera i tusen olika 
berättelser, så komplext är fenomenet. Men ju fler respondenter, ju fler är 
det som liknar varandra så mycket att det blir meningslöst att analytiskt 
skilja dem åt. Första frågan blir: Hur många respondenter skulle det behövas 
innan något som skulle kunna kallas mättnad inträffar? Föreliggande arbete 
är som påpekats kvalitativ till sin art, utan några större möjligheter till någon 
kvantitativ generalisering. Fråga två blir: Hur skulle resultatet se ut om en 
kvantitativ undersökning, låt säga enkätstudie, med utgångspunkt från före-
liggande arbetes utfall gjordes? Skulle vi finna att vissa teman och kluster av 
dessa visar sig vanligare än andra? Studien tar sin utgångspunkt i att mycket 
erfarna samhällskunskapslärare berättar om sina långa yrkesliv och vad de 
uppfattar som centralt angående vad som påverkar undervisningen i sam-
hällskunskap. Fråga tre får bli: Om ytterligare en delstudie hade riktat sig 
mot relativt nyutexaminerade samhällskunskapslärare, skulle resultatet från 
denna då på mer avgörande sätt skilja sig från utfallsrummet av de mer er-
farna kollegorna? Funderingar som jag får kring denna sistnämnda grupp är 
om den mer närliggande lärarutbildningen visar sig, om teknikanvändningen 
ser annorlunda ut, om mer stöd tas hos kollegor och läroböcker, om styrdo-
kumenten generellt är ett mer framträdande stöd, om den mer närliggande 
egna skolgången påverkar och om den kortare erfarenheten på något avgö-
rande sätt framträder? Fjärde frågan riktas utifrån det urval som gjorts. Om 
det funnits möjligheter att i studien inbegripa lärare som företrädesvis gjort 
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sin lärargärning under fristående huvudmän, skulle denna kategori skilja sig 
från här ingående respondenter? Min sista och femte fråga kretsar kring det 
nationella kontra det internationella. Den nationella kontexten i en studie 
som denna är central. Dels är denna kontext i mångt och mycket beroende 
av den specifikt nationella historiska utvecklingen angående utbildningssy-
stemets utformning och dess styrdokument i stort, dels dito för det enskilda 
ämnet samhällskunskap. Ämnet i sig är dock svårt att hitta jämförelsealter-
nativ till internationellt. Frågan blir ändå: Vad skulle en internationell utblick 
ge vid handen då det gäller vad lärare i andra länder skulle uppge för viktig-
aste påverkansfaktorer för hur det ämne som liknar och fyller samhällskun-
skapsämnets centrala funktioner transformeras till reell undervisning? 
 
Borde	  och	  Är	  
Vi avslutar härmed framåtblickandet och återvänder till föreliggande studie 
för ytterligare en reflektion, där Olsson får utgöra en hjälpande vinjett. Han 
påpekar att den samhällskunskapsdidaktiska forskningen till största del riktat 
sig mot 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.” Nog är detta väl så viktigt menar 
Olsson, men det räcker inte, man måste också försöka förstå vad ämnet och 
dess undervisning ”är”.467 För att förstå vad detta är består av, måste vi uti-
från den hermeneutisk-fenomenologiska utgångspunkt som tagits i denna 
studie gå till sakerna själva, det vill säga i detta sammanhang till vad de lärare 
som utformar samhällskunskapsundervisningen själva uttrycker att den kan 
vara, vilket utfallet av de didaktiska frågorna kan sägas utgöra ett svar på. 

Jag tar dock detta kan vara ett steg längre genom ambitionen att tränga 
bakom de explicita svaren på dessa didaktiska frågor kring samhällskun-
skapsundervisningen genom att rikta intresset mot de mer bakomliggande 
påverkansfaktorerna. Det finns således fog att avslutningsvis rekapitulera 
Staffan Larssons ord som återfinns i inledningen av detta arbete, om att 
ställa frågan Varför? till övriga didaktiska frågor: ”Det är i motiveringen av 
olika svar på de didaktiska frågorna som kärnan i didaktiken ligger.”468 
 
 

                                                             
467 Olsson 2016, s. 329f, citat från s. 330. Kursivering i original. 
468 Larsson S. 2013, s. 20. 
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14	   	   Summary
 
The title of this research report is: The Dimensions of Social Studies: Ten 
Teachers Frame their Subject 
 
The aim and research questions of this research report in social studies di-
dactics is to examine what teachers in social studies perceive as the most 
important influencing factors for the transformation from social studies as 
school subject to social studies as classroom teaching, based on the didactic 
questions What?, How? and Why?, and how this is perceived to have changed 
over a period of about twenty years. 
 
The Swedish school subject social studies  
The Swedish school subject samhällskunskap has not completely abandoned 
parallels with other countries corresponding the social studies topic. It is 
obvious that the subject is organized in different ways over the world. In 
the Anglo-Saxon world there are subjects like social studies, civics and citizenship 
education. But even if these can be likened to the Swedish samhällskunskap, 
there are still substantial differences. The Swedish samhällskunskap is a young 
school subject in comparison with history and religion for an example. 
There were certainly predecessors to it since the beginning of the twentieth 
century, but the modern subject that corresponds to todays was introduced 
in the early 1960s. The subject is interdisciplinary in character with a num-
ber of scientific disciplines. The most important of these are political sci-
ence, economics, sociology and human geography, but media studies and 
criminology are also included. The subject’s traditional function has been to 
educate young people to be well functioning members of society, but some-
times the pendulum has swung so that more focus has been placed on fac-
tual knowledge about the society instead. Right now, the trend has been 
towards the latter.469 
 
Subject-based teaching as social studies didactics 
The Swedish equivalent of social studies, not least the teachers of the sub-
ject, has been studied to a very small extent. Most studies on the subject are 
either made from a political scientific or pedagogical point of view, or if 
they are made on the basis of didactics, they often have their focus on a 
specific curriculum. Likewise, very few studies on the subject are based on 
frame factor theory. This study takes a broad view of both the topic and the 
                                                             
469 Bjessmo 1991; Bronäs 2003; Larsson A. 2011; Larsson H.A. 2012; Richardson 2006; 
Sundberg 2015. 
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time dimension about what frames the teachers perceive mainly affects their 
social studies teaching.470 
 
Theoretical Framework 
The study is based on the hermeneutic-phenomenological life-world ap-
proach where phenomenological description and hermeneutic interpretation 
is central. The life-world perspective is commonly used when we want to 
investigate what people perceive about a phenomenon. The interpretation 
of the interviews are made with the hermeneutical principles of part and 
whole, and it is also taken into account, what Hans-Georg Gadamer pointed 
out, that the preconceptions in the interpretation procedure play a central 
role. But in a social scientific study like this the interviews must also be 
placed in their context, which also gives Paul Ricœur a given place as a 
source of inspiration for the present study. If the life-world will be studied 
empirically, we need to distance ourselves from the philosophy and limit us 
to a small part of it, or as Jan Bengtsson calls it, a regional ontology. In this case 
the regional ontology is the studied social studies teachers’ perceptions of 
what the main drivers for the teaching of social studies are. According to 
Alfred Schütz, the life-world is social and cultural; the individuals in it are 
part of this social and cultural context. The life-world is also inter-
subjective, it is lived and understood in a common social context, a life-
world that also constitutes the social sciences researcher’s life and time. It is 
from this inter-subjective world that I as a scientist am able to interpret the 
respondent’s experiences of the life-world. This possibility increases when I 
have an understanding of social studies teachers’ everyday world because I 
to am a teacher in social studies.471 

As a theoretical basis frame factor theory has been used to thematise the 
influencing factors that the teachers talk about in their interviews. Frame 
factors are things that affect teaching. They can either facilitate a certain 
type of teaching or inhibit it. The pioneer in the field is Urban Dahllöf who 
pointed out in 1967 that the school had a framework of factors affecting its 
operations. Ulf P. Lundgren then further developed the theory, not least by 
putting the study of political control, i.e. the curriculum and its framing 
function in focus. Then, the theory was broadened and sometimes used as a 
thinking tool to sort many types of influencing factors for teaching.472 
 

                                                             
470 Schüllerqvist 2012. 
471 Bengtsson 1999a; Bengtsson 2001; Bengtsson 2013; Gadamer 1960/2003; Gadamer 
1969/2003; Ricœur 1986/1993; Schütz 1932/1999; Schütz 1945/1999; Schütz 
1953/1999; Schütz 1954; Ödman 2004. 
472 Englund 1990; Imsen 1999; Jank & Meyer 1997a; Jank & Meyer 1997b; Lindblad, 
Linde & Næslund 1999; Lundgren 1979; Lundgren 1999. 



Kapitel	  14	  

 228 

Method 
The method used in this study is based on the qualitative phenomenological 
life-world interview.473 The empirical data consist of interviews with ten 
teachers in social studies with extensive professional experience in lower 
secondary school, upper secondary school or adult education. The inter-
views were recorded, transcribed and interpreted from the hermeneutic 
principles of oscillating between part and whole, and with their context. 
 
The Study 
The result is thematically based on inspiration from frame factor theory 
output in four dimensions of influencing factors, namely The personal dimen-
sion, The didactic dimension, The governing dimension and The societal dimension. 
Each of these dimensions is divided into a number of variations. The di-
mensions are designed on the principle of the personally close to the socie-
tal distanced. To these dimensions, an aspect of them is added. It is The pupil 
aspect, whose content pupils as influencing factor. The teachers in the study 
never talk about pupils and their influence on the teaching without connec-
tion to any of the four dimensions. 
 
The personal dimension 
The dimension includes such things as the respondents refer to the personal 
sphere. There may be Personal background, Personal interests and ideology or their 
Professional development that they go through over time. Some respondents 
clearly fall within this dimension. There may be political preferences, socio-
economic conditions or personal interests that have a clear impact on how 
the teaching of the subject will be. One respondent talk a lot about that he 
himself had a troubled school-time, but got the ability to study as an adult. 
Now he wants to help young people to succeed in upper secondary school 
and maybe then after that study at college or university level. Another re-
spondent says that she comes from the working class and that she has a 
mission to try to help students who come from homes with no academic 
traditions. Another teacher focused on that his struggle against xenophobia 
are amongst the most important in his teaching of social studies, while an-
other has a major involvement in international issues, which is reflected in 
her choice of subject matter. One of the teachers is interested in teenagers 
and their development, which is visible throughout his interview as an im-
portant influencing factor. Focus on the pupils is always the most important 
for him. 
 
 

                                                             
473 Creswell 2009; Kvale & Brinkmann 2009. 
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The didactic dimension 
Influencing factors, close to teaching and didactics, are conducted in this 
dimension. But it can also be didactic impact of Teacher training college, the 
Subject combination, Colleagues and contacts, Didactic models and research and In-
service training. Some respondents have this dimension as dominant, especial-
ly didactic approaches are highlighted. For example, a respondent worked 
extensively with problem-based learning, another with role play to get pupils 
to understand complex political processes, and a third that went on excur-
sions with the students and invited guest speakers. The latter respondent 
also uses a lot of authentic materials from a variety of organizations, agen-
cies and companies rather than traditional textbooks. His didactic idea can 
be called: Take reality in to the school and take the students out to reality. Several 
respondents also said that colleagues have influenced them in their didactic 
choices. However, very little is revealed in the stories of teacher education, 
educational research and in-service training. 
 
The governing dimension 
Here we find the traditional framework in the earlier stage of the frame 
factor theory, witch includes Policy documents, as curricula and syllabi as well 
as Economical and organizational framework. Most respondents talk a lot about 
the policy documents of importance to them. A teacher has this as the most 
important influencing factor. Primarily, the teachers are talking about the 
latest curriculum from 2011. Many find that it has become so detailed and 
comprehensive that it is hard to keep up with everything they contain. Some 
think that they facilitate the grading of the pupils because they as docu-
ments are clear, while others do not like them, because they consider that 
they hamper putting fairness rating, or that they most work as sorting mecha-
nism for later high school and university studies. Regarding economic and 
administrative framework emerges not so much in the stories except for 
one teacher who clearly sees this as a major influencing factor. 
 
The societal dimension 
The last of the four dimensions contains things that are to do with a higher 
societal level. The dimension consists of two variations, Progress of technology 
and teaching materials and Development of society and actualities. The majority of 
the respondents talk about this dimension, but none of them have it as the 
dominating dimension. But it is still very important for most of the teachers. 
In the first variation, several respondents meant that because of the general 
development of society, they now have a different type of pupil than before. 
They say it is more difficult to work nowadays because pupils have less re-
spect for teachers, have more difficulty with reading comprehension and 
that both they and their parents make higher demands when it comes to 
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feedback of grade criteria and assessments, and so on. In the variation we 
also have the actuality aspect. The subject of social studies is what you can 
call a current affairs subject, where some of the content consists of news. In 
this way, the subject is changing from what is happening in the world. The 
majority of the teachers also mention up to date news at the time of the 
interview, but mentions also some important things further back in time, for 
example, the Berlin Wall and World Trade Center. Events such as these are 
still affecting the teaching of social studies. The other variation of technolo-
gy development is very important for most teachers. Technology has led to 
major changes in teaching, but also led to teachers today having to work a 
lot with source criticism with the pupils. 
 
The pupil aspect 
Within each of the four dimensions the respondents talk about that pupils 
in different ways affect how the teaching is shaped. But the teachers never 
talk about the pupils themselves without linking them to any of the dimen-
sions. That the pupil aspect not does represent a separate dimension should 
not be interpreted that pupils are less important, rather the contrary. They 
permeate most of the respondents’ professional everyday life and are visible 
in all conceivable influencing situations. 
 
Conclusions 
Conclusions drawn in the study are that the ten teachers all have very differ-
ent stories about what they perceive as the most important influencing fac-
tors. Some place the greatest emphasis on their personal background or 
personal interests. Others focus more on didactic ideas, on policy docu-
ments or the economical and organizational framework. The study also 
shows that the teachers all have one or two dominant dimensions as most 
visible, that also affects the way they talk about the other dimensions. The 
teachers’ stories also show that they perceive that the teaching and what 
impact this change appreciably over time. The study’s most important con-
tribution is perhaps that it exemplifies theoretical perspectives, for example 
highlighting what affects the teaching of a subject is so complex that the 
frame factor theoretical scaffolding must be adapted to the specific study 
and its issues and research materials. 

The empirical data in the study are summarized in the figure below, 
where the four dimensions and its variations, and the pupil aspect is insert-
ed in the context of the personally close to the societal distanced. 
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Bilaga	  2	  ”Informationsbrev	  till	  respondenterna”	  
 
Licentiatuppsats Joakim Öberg, Högskolan för lärande och kommunikation Jönköping 
 
STUDIEN I KORTHET 
Samhällskunskapsämnet är komplext och flerdimensionellt med ett flertal olika akademiska 
ämnen som grund. Samhällskunskapsämnet och inte minst samhällskunskapsläraren är svagt 
utforskat inom en svensk kontext. 
 
Syftet med studien är att undersöka vad erfarna samhällskunskapslärare beskriver såsom de 
viktigaste påverkansfaktorerna för hur samhällskunskapsämnet transformeras till konkret under-
visningsnivå i den egna yrkespraktiken, detta utifrån de tre centrala ämnesdidaktiska frågorna: 
Vad? Hur? Varför? samt de kompletterande områdena För vem? och Bedömning. 
 
Med andra ord: 

• Vad påverkar främst vad (ämnesstoff) som du tar upp i din undervisning i samhälls-
kunskap? 

• Vad påverkar främst hur (undervisningsmetoder, arbetssätt) din undervisning gestaltar 
sig? 

• Vad påverkar främst varför (motivering, legitimering) du tar upp ett visst ämnesstoff 
och arbetar med vissa undervisningsmetoder och arbetssätt? 

• Invävt i ovanstående punkter finns också elevperspektivet (För vem?) och examinat-
ionsperspektivet (Bedömning). 

 
Studien har ett tydligt tidsperspektiv då ovanstående frågor kring respondenternas undervisning 
och förändringar av denna sätts in i ramen om 20 till 25 år. 
 
URVALSKRITERIER FÖR RESPONDENTERNA 

• Urvalet av respondenter rör således samhällskunskapslärare som varit aktiva inom yr-
ket sedan runt 1990. 

• Respondenterna ska antingen fortfarande arbeta inom yrket eller tämligen nyligen av-
slutat sin yrkesgärning. 

• Respondenterna är antingen lärare inom grundskolans 7–9, gymnasielärare (både yrkes- 
såsom högskoleförberedande program) eller lärare inom vuxenutbildning. 

• Studien är inom det kvalitativa metodologiska området och söker ett så brett intervju-
material som möjligt utifrån ett litet antal respondenter (cirka tio). 

 
GENOMFÖRANDE AV INTERVJUSTUDIEN 
Studien är en fenomenologisk livsvärldsstudie över erfarna samhällskunskapslärares yrkesgärning 
under 20 till 25 år (variationer både uppåt och nedåt kan förekomma) och kommer att genomfö-
ras utifrån följande intervjuupplägg. 
 
Intervjuerna följer mer ”det öppna samtalets logik”, det vill säga att de genomförs mer som ett 
vardagligt samtal, men med fokus på respondenten och studiens övergripande område. Intervju-
plats bestäms av respondenten. 
 

• Intervjutillfälle 1: en första intervju (cirka en timme) genomförs. Intervjun spelas in. 
• Intervjuutskrift sker (av forskaren) varpå den utskrivna intervjun skickas till respon-

denten. Respondenten läser intervjuutskriften och reflekterar över om något i intervjun 
är oklart eller bör kompletteras. 
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• Intervjutillfälle 2: en andra kortare intervju (cirka en halvtimme) genomförs några 
veckor efter det första intervjutillfället med syfte att fånga in eventuella tillägg till den 
första intervjun och den utskrift som gjorts utifrån denna. Intervjun spelas in. 

• Intervjuutskrift sker (av forskaren) av intervju 2 och skickas till respondenten för ge-
nomläsning. Om det är något som respondenten ytterligare vill kommentera eller 
komplettera skickas dessa kommentarer eller tillägg via mail till forskaren. 

 
Det rör sig således om två intervjutillfällen av en sammanlagd tid av cirka en och en halv timme. 
 
Intervjusamtalet kommer att kretsa kring nedanstående modell (modellen förklaras ingående vid 
intervjutillfälle 1). 
 

 
 
 
Studien kommer att följa Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. 

• Respondenten deltar frivilligt och kan när som helst avsluta sin medverkan i studien. 
• Respondenten behandlas konfidentiellt. 
• Intervjumaterialet kommer endast att användas till ovan beskrivna studie samt eventu-

ellt i andra vetenskapliga arbeten av forskaren i fråga (exempelvis eventuella vetenskap-
liga artiklar som bygger på studien). 
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Samhällskunskapens dimensioner

Tio lärare ramar in sitt ämne

Samhällskunskap beskrivs ofta som ett ungt, komplext och mångfacetterat skolämne med 
vaga konturer. Ämnets korta historia har präglats av ett föränderligt innehåll och kamp om 
vad som ska vara dess viktigaste funktion. Mitt i allt detta står samhällskunskapsläraren 
som i sin lärarvardag har att transformera ämnet till reell undervisning. Men vilka faktorer 
upplever samhällskunskapsläraren själv vara de viktigaste påverkansfaktorerna för denna 
transformering från samhällskunskap som ämne till samhällskunskap som undervisning och 
hur upplevs detta ha förändrats över tid? Syftet med denna samhällskunskapsdidaktiska 
studie är att undersöka vad svaren på dessa frågor kan utgöras av.

Studien bygger på en hermeneutisk-fenomenologisk livsvärldsansats och empirin 
utgörs av intervjuer med tio samhällskunskapslärare med lång yrkeserfarenhet från högsta-
dium, gymnasium eller vuxenutbildning. Resultatet tematiseras utifrån ramfaktorperspek-
tiv i fyra dimensioner av påverkansfaktorer; Den personliga dimensionen, Den didaktiska 
dimensionen, Den styrande dimensionen och Den samhälleliga dimensionen. Var och en av 
dessa dimensioner delas upp i ett antal variationer. Dimensionerna är konstruerade utifrån 
principen om det personligt nära till det samhälleligt distanserade. Utöver dessa dimens-
ioner har en aspekt på dessa mejslats ut, Den elevnära aspekten, vars innehåll utgörs av 
eleverna som påverkansfaktor för hur undervisningen blir. Lärarna i studien pratar aldrig om 
eleverna som påverkansfaktor utan att koppla detta till någon av de fyra dimensionerna.

Slutsatser som dras i studien är att de tio lärarna har mycket olika berättelser om vad 
de uppfattar som viktigaste påverkansfaktorer. Några lägger mest fokus på sin personliga 
bakgrund eller på personliga intressen. Andra fokuserar på didaktiska idéer, på styrdoku-
ment eller på organisatoriska ramar. Studien visar också att lärarna alla har en eller ett par 
dominerande dimensioner som dels är mest framträdande i berättelsen, dels också påverkar 
hur de pratar om de andra dimensionerna. Lärarnas berättelser visar även att de upplever att 
deras undervisning och vad som påverkar denna påtagligt har förändrats över tid. Ytterligare 
ett bidrag är att studien exemplifierar teoretiska perspektiv. Inte minst belyser studien att 
vad som påverkar undervisningen i ett ämne är så komplext att den ramfaktorteoretiska 
byggnadsställningen måste anpassas efter den specifika undersökningen med dess 
frågeställningar och undersökningsmaterial.
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