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Abstract  

English title: In the Land of Limits Between Protection and Simplification. 

Author: Sandra Sundbäck  

Supervisor: Jon Wittrock  

Year: Autumn term 2016  

Summary: In Swedish primary school, the subjects geography, history, social studies or 

citizenship education and religion are integrated and known as one school subject called civic 

orientation. Through history, the civic orientation is characterized as a subject with a strong 

role to bring up a specific form of citizen. In civic orientation, there is mandatory content 

which the teacher must relate to. The mandatory content is based on certain views of 

children’s abilities and needs and thus sets the framework which either enables or limits the 

children. But the teacher also has the freedom to add content based on his/her own personal 

view of children’s needs and interests, and at the same time the curriculum also leaves room 

for interpretations. The purpose of this study is to analyze how the child in primary school is 

described, or what representations of the child are dominating in the civic orientation 

curricula. Furthermore, the aim of this study is to compare these representations to what three 

different teachers express when they motivate their didactic choices in civic orientation. The 

purpose of the comparison is to see whether the teachers are maintaining or questioning these 

representations of the child when they relate to the content expressed in the civic orientation 

curricula. The result shows that the content of the curricula is based on ideas that the child is 

socially and cognitively immature and therefore in need of simplification and protection. The 

teachers contribute to both questioning and maintaining these ideas, but their statements also 

reflect structural conditions of the school.  
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Utbildning är trots allt, antingen det gäller barn, vuxna eller andra ´nykomlingar´, ett ingrepp 

i någons liv, ett som motiveras med föreställningen att det på något sätt gör detta liv bättre: 

mer komplett, mer avrundat, mer perfekt - och kanske även mer mänskligt. 

(Gert J.J. Biesta 2006, s. 13) 
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1. Inledning 

Genom tiderna har barnet fått stå för framtidshopp och förändring eller ett bevarande. Vid 

skiftet från 1800-tal till 1900-tal, tilldelades barnet mer uttalat rollen som katalysator för 

samhällets framtidsdrömmar och längtan efter förändring, något som inte minst kommer till 

uttryck i Ellen Keys Barnets århundrade, som byggdes på tankegångar om att barn inte bara 

skulle bli dåliga kopior av sina föregångare (Linné 2012, s. 104–105; Halldén 2007, s. 9). 

Under samma tidsperiod sker en rad olika förändringar inom skolväsendet. De stora 

framtidsdrömmarna, som alltmer präglades av rationalitet och fokus på kunskap och 

utveckling, färgade av sig i de nya läroplanerna (Englund 1986a; 1986b) och innehållet 

motiverades utifrån bakgrunden om vilka ”kunskaper” som fanns om barnets själ, i 

förhoppning om att blivande lärare skulle ta till sig, och utforma sin undervisning med detta i 

åtanke (Linné 2012, s. 104–105).  

       Frågor som rörde barnets fostran kom alltmer upp i ljuset och de samhällsorienterade 

ämnena, som genom historien och än idag, haft en mer uttalad roll att fostra barnet, fick nu 

successivt dela på detta ansvar sinsemellan (se Englund 1986a; 1986b; 2005). Från att 

kristendomsämnet haft den mest uttalade fostransrollen innan skolreformerna 1918 och 1919 

har rollen sedan övergått till övriga samhällsorienterade ämnen (Englund 1986a s. 58–59), det 

vill idag säga historia, samhällskunskap, geografi och nu även religionskunskap där frågor om 

etik och moral ofta står på schemat.  

       Läroplaner idag bygger även de på föreställningar om barn, deras behov, kompetenser 

och förmågor. Det vill säga att det bakom väl valda ord och kompromisser råder en syn på 

barn som motiverar val av undervisningsinnehåll, varför barnsyn också bestämmer och formar 

innehållet (Halldén 2007, s. 12). Den nationella läroplanen ligger till grund för lärarens arbete 

och bestämmer i stor utsträckning det innehåll som läraren måste jobba med. Läraren måste 

med andra ord förhålla sig till dessa formuleringar, samtidigt som styrdokumenten också är 

öppna för tolkningar och vissa tillägg. Dagens forskare menar att de samhällsorienterande 

ämnena, och kanske tydligast samhällskunskapsämnet, är särskilt komplext, 

mångdimensionerat och öppet för olika tolkningar (se bl.a. Jonasson Ring 2015; Kristiansson 

2014; Sandahl 2011), samtidigt är det relativt outforskat på senare tid, och särskilt då det 

kommer till de yngre skolåldrarna (se Johnsson Harrie 2011). Med denna uppsats vill jag 

undersöka vilken syn på barn som kommer till uttryck och dominerar genom det innehåll som 
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väljs ut och motiveras i So-ämnets styrdokument och om denna barnsyn sedan upprätthålls 

eller ifrågasätts av lärarna inom det fri- och tolkningsutrymme som föreligger. 

 

Bakgrund 

Barndom som konstruerad 
Från att barndomsforskning sedan länge varit inriktad på biologi och individens 

utvecklingspsykologiska faser, har den idag alltmer kommit att handla om att också 

synliggöra ideologier och de synsätt på barn som råder inom olika sammanhang, kulturer och 

tider (Halldén 2007, s. 11). Gunilla Halldén, professor i pedagogik, menar att dessa 

bestämmer vilken barndom som möjliggörs och hur den kommer att utformas. Vuxnas 

föreställningar om barns kompetenser och behov styr inte bara bemötandet av barnen, utan 

också hur vuxna formulerar sig och handlar då det kommer till att fatta beslut som både direkt 

och indirekt rör barn (s. 11–12). 

       Mötet mellan barn och vuxen har alltid varit socialiserande i olika grad och setts som en 

stor del av förälderns ansvar. I detta samspel bildas ramar för vad barnet får göra, hur barnet 

får uttrycka sig beroende på sammanhang och vilka relationer barnet kan ingå i, samtidigt som 

det förstås skapas gränser som markerar vad barnet inte får göra, uttrycka och så vidare. Detta 

system skapar därför regler för vad som gäller i relationen mellan barn och vuxna i olika 

samhällen och på olika platser (Halldén 2007, s. 12). På så vis går det att hävda att barndom 

inte bara bestäms av barnets individuella, biologiska och psykologiska förutsättningar, utan att 

den också i hög utsträckning utformas och bestäms av det samhälle vi just nu lever i och 

vilken barnsyn som på olika sätt förmedlas och uttrycks i det. Barndomen är socialt och 

historiskt konstruerad (Halldén 2007; Qvortrup 1994), varför intresset också bör riktas mot att 

försöka förstå de processer som barn ingår i i stället för att definiera vad barn är (Halldén 

2007, s. 30). 

En institutionaliserad barndom 
Man talar ibland om en institutionaliserad barndom, och med det menas bland annat att 

barnen kommit att samlas och spendera större delen av sin vakna tid i verksamheter och 

byggnader utanför hemmet, avsedda för barn, skapade och kontrollerade av vuxna (Halldén 

2007, s.14–15). Halldén poängterar också, med detta i avseende, att det idag är möjligt för 

vuxna att bygga upp föreställningar om barn utan att överhuvudtaget ha verklig kontakt med 

dem, i och med att barnen idag befinner sig på platser som är helt avskärmade från de 
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områden som hör ”vuxenvärlden” till (2007, s. 58). Jens Qvortrup, professor i sociologi, 

diskuterar detta i förhållande till industrialiseringens effekter på samhälle och barndom, något 

som han menar har haft stark inverkan på hur vi ser på barn idag. Från att barn, innan 

industrialiseringen, varit helt integrerade i samhället och haft en självklar plats i allt som ska 

göras, så självklar att det går att hävda att barndomen inte existerade, har barn nu istället 

kommit att avskärmas och åtskiljas alltmer från ”vuxenvärlden” (Qvortrup 1994, s. 11–14). 

Genom historikern Ariés syn på saken förklarar Qvortrup att: 

[…] barndomen inte var ett begrepp i vår mening, den fanns, men det var ingenting man funderade 

över. Det innebar naturligtvis inte att föräldrarna inte tyckte om sina barn; det betydde bara att 

barnen inte skildes ut som en speciell grupp och att föreställningen om att barndomen kunde vara 

ett problem inte heller existerade. Barnen bara fanns där. (Qvortrup 1994, s. 11–12). 

Qvortrup menar vidare att barndomen förståtts som något som ligger utanför den ”verkliga 

världen”, eller den värld man ingår i som vuxen. Från barnet sett riktar samhället blicken mot 

framtiden och vuxenlivet, vad barnet ska komma att bli, något som Qvortrup menar tillhör ett 

individorienterat och psykologiskt synsätt som signalerar att vuxenlivet är viktigare än 

barndomen, eller att barndomen är viktig, men bara i relation till framtiden (1994, s. 15–17). 

Skolan som institution 
Samhällets viktigaste institution, som också bidrar till att konstruera barndom, är enligt 

Qvortrup skolan. En institution som i första hand inte är skapad utifrån barnens behov utan 

som snarare fyller vuxnas behov, såväl kulturella som samhällsekonomiska (1992, s. 74-76). 

Barndom ska här förstås som ett strukturellt fenomen och det individuella barnet skiljs från 

begreppet, men lever i relation till barndomens institutioner och förhåller sig till de diskurser 

och strukturer, begränsande och ifrågasättande, som präglar dessa (Halldén 2007, s. 172-173). 

Nästan alla pedagogiska idéer bygger enligt Qvortrup på tanken att nå en ändstation som är 

vuxenlivet, eller som han uttrycker det: ”Pedagogikens historia är historien om konsten att 

designa barn till mogna och ansvarfulla medborgare.” (Qvortrup 1992, s. 18). I dag har staten, 

genom att göra skolgången obligatorisk, tillsammans med kommunerna tagit på sig ett stort 

ansvar när det kommer till att skapa sådana medborgare (Halldén 2007, s. 12). Genom 

läroplaner, vilka enligt läroplansteoretikerna Englund, Forsberg & Sundberg är ”statens 

primära ideologiska instrument för att styra skolan och i förlängningen samhället” (2012, s.9), 

formuleras det innehåll som syftar till att stat och kommun fullgör detta ansvar. 

Formuleringarna bygger inte bara på vad ett flertal olika aktörer anser vara ett relevant och 

viktigt innehåll för skolan att undervisa om, utan detta innehåll väljs också ut utifrån en viss 

syn på barn, det vill säga antaganden om vilka förmågor barn besitter och vilka behov de har 
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(Halldén 2007, s. 11–12; Englund, Forsberg & Sundberg 2012, s. 15). Med andra ord får 

dessa beslut konsekvenser för barn i skolan, varför det också är av vikt att studera vad som 

faktiskt formuleras i dessa dokument. 

       Men styrdokumentens formuleringar utgör bara en del av de föreställningar om barn som 

förekommer i skolans värld, och även om de enligt lag ska styra rektorernas och lärarnas 

planering och genomförande av undervisning och bland annat utgörs av ett obligatoriskt 

innehåll, så innehåller de också ett friutrymme: ”Det är viktigt att understryka att det centrala 

innehållet inte behöver utgöra allt innehåll i undervisningen. Det finns alltid möjlighet för 

läraren komplettera med ytterligare innehåll utifrån elevernas behov och intresse (Skolverket 

2011c, s. 5). Utifrån dessa utgångspunkter är det av intresse att studera styrdokumenten och 

lärarna som två olika diskursiva praktiker i skolans värld, påverkade av en bredare social 

praktik, och en mängd olika frågor väcks. Vad händer med den barnsyn som innehållet i So-

ämnet bygger på då den får möta en annan praktik? Vilken syn på barn konstrueras i So-

ämnets kursplaner och vilka konsekvenser får det för innehållet? Vad händer med innehållet 

inom lärarnas friutrymme och varför? Upprätthåller eller ifrågasätter lärarna denna syn på 

barn då de förhåller sig till styrdokumentens formuleringar?  

Syfte 

Det mer övergripande syftet med arbetet är synliggöra och jämföra olika föreställningar om 

barn och hur de konstrueras i de yngre skolåldrarna i några av de texter, skrivna och talade, 

som förekommer inom skolans värld.  

       Mer specifikt går uppsatsen ut på att med en kritisk ansats belysa vilken syn på yngre 

barn som skrivs fram och konstrueras genom det innehåll som valts ut för årskurserna 1–3 i 

So-ämnets nationella styrdokument. Vidare är syftet att undersöka om denna syn på barn 

upprätthålls och/eller ifrågasätts då tre olika lärare, inom sitt fri- och tolkningsutrymme, 

diskuterar val av innehåll och överväganden i planering och utförande av So-undervisningen. 

Frågeställningar 

Vilken syn på barn i yngre skolåldrar dominerar och skrivs fram i de nationella 

styrdokumenten för So-ämnet och hur konstrueras den? 

Skapar lärarna uttryck för förändring och/eller förstärkning av detta perspektiv då de förhåller 

sig till So-ämnets innehåll och hur konstrueras det? 
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2. Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

Studiens analytiska ramverk utgörs av valda delar från Norman Faircloughs (1992; 2003) 

kritiska diskursanalysriktning. Nedan presenteras bärande tankar för diskursanalys i stort för 

att sedan komma närmare den kritiska diskursanalysen och mer ingående förklara de 

teoretiska utgångspunkter och begrepp som utgjort analysens fokus. Därefter följer ett kort 

avsnitt som kopplar samman begreppen med materialet i syfte att förtydliga hur de använts i 

analysen.  

 

Kritisk diskursanalys som teori och metod 

Den kritiska diskursanalysen är en av flera olika riktningar inom det diskursanalytiska fältet 

som introduceras av Winther Jörgensen och Phillips (2000). Gemensamt för alla är att de 

utgår från socialkonstruktivismen och Michel Foucaults arbeten. Språket ses som intimt 

förknippat med maktfrågor och konstituerar och/eller konstitueras i olika grad av vår 

omgivning. Med andra ord skapar vi, under påverkan av vår omgivning och genom språk, 

representationer av verkligheten samtidigt som språket i sin tur också bidrar till att konstituera 

identiteter och sociala relationer. Genom diskurser ges världen innebörd varför det också, på 

en diskursiv nivå, råder strider om vilket innehåll vi bör tillskriva den (2000, s. 11–15). 

       Språk har med andra ord en mängd olika betydelsesystem strukturerade i mönster där 

olika diskurser skapar olika betydelser. Bakom dessa diskurser finns en strävan efter att 

antingen bevara, och på så vis reproducera den sociala verklighet vi befinner oss i, eller 

förändra den (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 7, 16, 138, 151–152). Genom att 

förändra eller upprätthålla ett innehåll reduceras potentiella betydelser av olika företeelser 

samtidigt som sanningseffekter skapas. Det vill säga att diskurser skapar ett innehåll som 

framstår som självklart och oföränderligt samtidigt som de också stänger ute andra möjliga 

tolkningar och betydelser, något som i längden får sociala konsekvenser genom att de skapar 

förväntningar som pekar ut positioner för individer att inta, positioner som i sin tur reglerar 

vårt handlingsutrymme (2000, s. 16, 21–24). Oavsett vilken diskursanalytisk riktning som 

utgör fokus är en viktig förutsättning att den inte används som enbart teori eller metod. 

Teorierna innehåller modeller och premisser som inte går att bortse från i en analys, och 

riktningarna erbjuder olika mycket hjälp då det kommer till antingen metod- eller teoridelar, 
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varför man också med fördel kan använda delar av olika riktningar så länge premisserna inte 

går emot varandra (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 7–12, 131ff).  

       Den diskursanalytiska riktning som går under beteckningen ”kritisk diskursanalys” har 

även den i sin tur olika riktningar. Gemensamt för dessa är bland annat att det finns ett uttalat 

syfte och intresse att påvisa hur diskurs, som social praktik, speglar men också bidrar till 

upprätthållandet av ojämlika maktförhållanden, varför riktningen också ställer sig på de 

undertryckta samhällsgruppernas sida. På så vis syftar den kritiska diskursanalysen också till 

att främja ett diskursivt innehåll av mer liberal karaktär, där dominerande maktförhållanden 

kan ifrågasätts (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 69–70).  

       Faircloughs riktning inom den kritiska diskursanalysen skiljer sig främst från övriga på så 

vis att den erbjuder en bred repertoar av analysverktyg att välja från där ordval, grammatik 

och semantiska relationer kan fokuseras. Den detaljerade textanalysen används för att få insikt 

i hur diskursiva processer kan avläsas lingvistiskt i specifika texter, vilket också hjälper till att 

underbygga tolkningar av texterna. (Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 69–70). Vissa av 

Faircloughs begrepp har varit av särskild betydelse vid analysen och förståelsen av materialet 

och kommer därför ägnas särskild uppmärksamhet nedan. Begreppen återkommer dessutom i 

metodavsnittet där de sätts i förhållande till materialet för att tydliggöra hur de använts i 

analysen. 

Diskurs enligt Fairclough  
En av de tydligaste premisserna som den kritiska diskursanalysen sätter upp är diskursens 

dialektiska förhållande. På så vis skiljer sig också riktningen från till exempel diskursteori där 

man i mycket högre grad anser att språket konstituerar verkligheten och inte i lika hög 

omfattning är påverkat av och speglar den (se Winther Jörgensen & Phillips 2000, s. 71). 

Fairclough (1992; 2003) hävdar att all språkanvändning eller kommunikation sker i relation 

till den omgivning vi befinner oss i. Med det menar han att sociala strukturer, relationer, 

individuella förutsättningar och bakgrund, konventioner och så vidare påverkar hur och vad vi 

kommunicerar, men också att det vi ger uttryck för formar vår omgivning: 

On the one hand, discourse is shaped and constrained by social structure in the widest sense and at 

all levels: by class and other social relations at a societal level, by the relations specific to 

particular institutions such as law or education, by systems of classification, by various norms and 

conventions of both a discursive and non-discursive nature, and so forth. […] On the other hand, 

discourse is socially constitutive. […] Discourse contributes to the constitution of all those 

dimensions of social structure which directly or indirectly shape and constrain it: its own norms 

and conventions, as well as the relations, identities and institutions which lie behind them. 

Discourse is a practice not just of representing the world, but of signifying the world, constituting 

and constructing the world in meaning. (Fairclough 1992, s. 64). 



7 

 

Med det sagt menar Fairclough att olika diskurser är olika perspektiv på världen, och varje 

perspektiv bygger på ett komplext nätverk av individers olika identiteter, positioner och 

relationer till varandra i den specifika kontext de befinner sig i. Diskurser är inte bara 

representationer av världen så som den förstås eller tolkas i ett visst sammanhang, de kan 

också vara alternativa perspektiv på verkligheten eller uttryck för något som saknas eller 

borde spegla den. På så vis menar han att diskurser också kan fungera som motreaktioner och 

inrymma intentioner att förändra dominerande strukturer i olika riktningar och inte bara 

spegla dem. Olika diskurser kan därför komplettera varandra, tävla mot varandra eller så kan 

en diskurs dominera och undertrycka en annan (Fairclough 2003, s. 124).  

Den kommunikativa händelsens tre dimensioner 
Diskurser förekommer inom det som Fairclough benämner olika kommunikativa händelser, 

enkelt förklarat som olika fall av språkbruk, och kan förstås som tillfällen där text artikuleras 

eller skrivs inom en viss social domän (Winther Jörgensen & Phillips 2000 s. 73), exempelvis 

skolan. Den kommunikativa händelsen kan vara allt från en intervju, ett tal, eller samtal till en 

tidningsartikel och består av tre olika dimensioner. Fairclough (1992) förklarar att en 

dimension är den bredare sociala praktik som den kommunikativa händelsen är en del av, det 

vill säga det komplexa nätverket av olika relationer och strukturer på ett flertal olika nivåer 

beskrivet ovan, som formar och formas av den. En annan dimension är att den är en text, talad 

eller skriven, med en specifik lingvistisk uppbyggnad. Dessa två dimensioner medieras genom 

den tredje dimensionen, nämligen den diskursiva praktiken, det vill säga själva handlingen där 

texter skrivs/yttras och tolkas. Den diskursiva praktiken blir här en specifik form och del av 

den sociala praktiken, och det är de många olika diskursiva praktikerna som formar den 

sociala praktiken, förstärker och upprätthåller den, förändrar och kompletterar den, samtidigt 

som de också speglar den (Fairclough 1992 s.71–73).  

Klassifikation genom ekvivalens och differens 
Inom en kommunikativ händelse går det som ovan nämnt att finna diskurser, det vill säga 

olika sätt att representera verkligheten på. Olika diskursanalytiska verktyg fungerar enligt 

Fairclough (1992; 2003) olika bra beroende på vilken typ av text och forskningsfrågor man 

förhåller sig till i en analys. Mer övergripande handlar det enligt honom om att hitta 

huvudteman i texterna, det vill säga de representationer som huvudsakligen görs gällande för 

att också titta på vilket perspektiv de i sin tur representerar. Det mest uppenbara sättet att 

identifiera diskurs är genom ordval och hur de kombineras, det vill säga med vilka ord man 

väljer att benämna en företeelse eller hur vissa ord kombineras med en viss grupp individer. 
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(Fairclough 2003, s. 129). Då det kommer till att identifiera diskurser om hur grupper 

framställs lånar Fairclough begreppen ekvivalens och differens från Laclau och Mouffe och 

diskursteorin, en annan diskursanalytisk riktning (2003, s. 88, 100–101). Ekvivalens och 

differens hänger, enligt Faircloughs förståelse av begreppen, ihop med 

kategoriseringsprocesser som går ut på att klassificera olika grupper av människor och att 

reducera eller osynliggöra skillnader mellan individer genom att göra dem ekvivalenta, det 

vill säga likställda, med varandra. På så vis kan gruppers olikheter reduceras till, och förstås 

genom, det innehåll de görs ekvivalenta med, samtidigt som de också differentieras från andra 

grupper genom att utestängas från ett annat innehåll och på så vis förstås i förhållande till vad 

de inte är (Fairclough 2003, s. 88; jfr Laclau & Mouffe 2008). Fairclough menar vidare att 

denna teoretiska utgångspunkt kan verka abstrakt, men hävdar samtidigt att begreppen är 

fruktbara att operationalisera med vid textanalysen (och då särskilt om det är stora 

textmängder som analyseras) eftersom de behandlar textuella relationer. 

Legitimering genom externa relationer - antaganden 
Beroende av vilken typ av text som undersöks är det olika svårt att identifiera teman, eller att 

hitta föreställningar om olika grupper som uttrycks mer explicit (Fariclough 2003, s. 219). Ett 

sätt att synliggöra och avläsa konstruktionen av en diskurs genom att undersöka semantiska 

relationer kan enligt Fairclough därför finnas i innehållets legitimering, det vill i detta fall 

säga hur man rättfärdigar och förklarar en övertygelse eller ett innehåll som är kopplat till en 

specifik grupp av individer (Fariclough 2003, s. 87–88, 219). Fairclough visar på olika sätt att 

legitimera innehåll genom det han kallar externa relationer mellan texter, här menar han de 

texter som ligger utanför den text som står i fokus, men som på något vis ”dras in” i den och 

det är främst begreppet antaganden han förhåller sig till samt intertextualitet som en specifik 

typ av antagande (2003, s. 40–61). 

       Fairclough menar att texter alltid och oundvikligen gör antaganden om verkligheten. 

Antaganden kopplar samman texten med ”the world of texts”, det vill säga alla möjliga olika 

texter utanför den, men detta kan göras på olika sätt. Då Fairclough talar om antaganden 

generellt menar han att dessa görs implicit och baserat på något som tas för givet, en referens 

till ”the world of texts” men utan hänvisning till specifika sådana. Om ett antagande å andra 

sidan hänvisar till en specifik text, genom citat eller referens till andra texter, såväl talade som 

skrivna, är det en typ av antagande som han kallar intertextualitet. Legitimering genom 

antaganden signalerar enligt Fairclough, i större utsträckning än legitimering genom 

intertextualitet, någonting som antas vara självklart och utgår samtidigt från att 
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läsaren/åhöraren själv har läst eller hört samma antagande (2003, s. 40, 212–213). 

Antaganden bygger alltså på föreställningar om vad som finns eller hur någonting är, hur 

någonting borde, eller inte borde vara (s. 212–213) och med dessa antaganden finns också en 

inbäddad risk för åhöraren/läsaren att bli manipulerad åt olika håll (s.40). 

Analytisk ram 

I teoriavsnittet har vissa utgångspunkter för analysen skapats och jag kommer här 

sammanfatta dem kort för att förtydliga det analytiska ramverket. Diskurs går enligt 

Fairclough (1992; 2003) att spåra inom olika kommunikativa händelser och har ett dialektiskt 

förhållande, vilket innebär att den påverkar vår omgivning samtidigt som den också speglar 

den. På så vis går diskurs att förstå som olika representationer av och perspektiv på 

verkligheten så som den tolkats i ett specifikt sammanhang, men den kan också inrymma 

motreaktioner och alternativa perspektiv på hur verkligheten tolkas, i syfte att påverka och 

förändra den. 

- Lärarnas samlade intervjusvar och styrdokumenten förstås som tillhörande olika diskursiva 

praktiker inom skolans värld.  

- Båda är en del av en bredare social praktik vilket innebär att de formas av och speglar olika 

saker, inte bara i egenskap av att vara en mängd olika individer med olika erfarenheter, utan 

också i egenskap av att vara på olika platser och förhålla sig till olika ramar. 

- Det lärarna och styrdokumenten ger uttryck för formuleras genom text, artikulerad eller 

skriven, och det innehåll som väljs bygger på föreställningar om barns förmågor och behov, 

vilka går att avläsa lingvistiskt. 

- Genom att titta på vilket innehåll som ekvivaleras med barn i yngre skolåldrar, vilket 

innehåll de differentieras från, samt hur dessa kategoriseringsprocesser legitimeras går det att 

få syn på de antaganden som val av, och utestängning av, innehåll bygger på.  

- Dessa antaganden skapar olika teman som tillsammans utgör vissa perspektiv. 

       I metodavsnittet återkommer begreppen igen och förklaras ytterligare i förhållande till 

materialets olika delar. 

 

3. Tidigare forskning 

Som nämndes i inledningen är So-ämnet, och speciellt då det kommer till yngre åldrar, 

relativt outforskat (Se Johnsson Harrie 2011). Därför har det också varit svårt att hitta 
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forskning som undersöker vilka föreställningar om barn som förekommer inom So-ämnet i 

dagens läroplan. Då det kommer till föreställningar om barn i en vidare bemärkelse finns det 

desto mer att förhålla sig till, men framför allt då det handlar om yngre barn i förskoleålder.  

       En del likheter med detta arbete återfinns dock i Camilla Löfs (2011) doktorsavhandling, 

Med livet på schemat: om skolämnet livskunskap och den riskfyllda barndomen. Löf studerar 

olika styrdokument för det icke-obligatoriska skolämnet livskunskap på statlig, kommunal 

och lokal nivå utifrån en barndomssociologisk ansats och med Faircloughs diskursanalytiska 

riktning. Hon observerar och intervjuar också vuxna och barn på de olika nivåerna i syfte att 

undersöka hur livskunskapsämnet skrivs fram, hur det tolkas och organiseras i praktiken samt 

hur delaktiga barn och lärare är i organiserandet. Dessutom uppmärksammar Löf vilka 

diskurser om barn som förekommer på de olika nivåerna. Något som hon särskilt poängterar 

är att barndomen framställs som riskfylld och att barn, i dessa olika dokument, framstår som 

bristfälliga och otillräckliga. Ämnets uppgift blir att träna barnen till att klara de riskfyllda 

delar som man kan stöta på i samhällslivet. 

       I professor Trond Solhaugs (2013) artikel, Trends and dilemmas in Citizenship education, 

ges en samlad bild av hur olika stater väljer att utforma sin undervisning då det kommer till 

ämnet citizenship education eller social studies, det som i Sverige kan förstås som en del av 

So-ämnet. Solhaugs studier visar på att det finns undervisningsdilemman och trender som 

bottnar i politiska ideologier och att dessa dilemman till exempel kan handla om huruvida 

betoningen ska ligga på elevernas skyldigheter och sociala ansvar eller deras rättigheter, och 

om undervisningen ska bedrivas genom deliberativa praktiker för att främja 

samhällsengagemang och politisk medverkan, eller om den bör rusta för röstning och 

presentera politiska system. Solhaug ser att det råder allmänna idéer om att barn inte är 

tillräckligt mogna för samhällslivet och att de därför inte ges en chans till inträde att medverka 

i det innan de först visat på ett ansvar och bevisat att de kan, antaganden som också 

förekommer i högre utsträckning ju lägre ner i åldrarna man kommer. 

       Hur barndom skrivs fram inom en skolkontext är något som Ann-Christine Vallberg Roth 

(2009), lektor i pedagogik, bland annat har intresserat sig för i sin forskning. I artikeln 

Styrning genom bedömning av barn väver hon samman delar av sin tidigare forskning som 

fokuserar på bedömningar av barn i förskoleklass och förskola genom individuella 

utvecklingsplaner. Med en läroplansteoretisk ansats och barndomsteoretiska begrepp som 

”being” och ”becoming” gör hon kritiska textanalyser av de individuella utvecklingsplanerna 

som en del av skolans/förskolans praktik. Vallberg Roth undersöker bland annat vilket 
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innehåll som erbjuds barnen och vilka positioner och möjliga identiteter som formuleras för 

dem att förhålla sig till. Resultatet visar bland annat att barn befinner sig i gränslandet mellan 

bedömningar som drar åt integritetskränkande, prestationsorienterade och personinriktade 

dimensioner där fokus bland annat ligger på barnets brister eller behov.  

       Allison James (2011), professor i sociologi, har bedrivit mångårig forskning då det 

kommer till syn på barn och hur vuxnas föreställningar om barn påverkar och begränsar barns 

handlingsutrymme. I den vetenskapliga artikeln To Be (Come) or Not to Be (Come): 

Understanding Children´s Citizenship, sätter hon England i kontrast mot de skandinaviska 

länderna och problematiserar den barnsyn som råder i landet. Utgångspunkten är att vuxnas 

idéer om barn, vad barn är, vad de kan göra och hur deras relationer med vuxna ska se ut 

begränsar barns handlingsutrymme. James intresserar sig därför för hur vuxnas föreställningar 

formuleras och hur barn upplever dessa ramar som vuxna sätter upp. Genom att studera 

miljön på ett engelskt sjukhus, samt texter riktade till de barn som vistas där, ser hon dels att 

den specifika institutionen präglas av en stark uppdelning mellan barn och äldre barn. 

Diskurserna som dominerar de texter som undersökts visar att det finns en kontrolldiskurs och 

en skyddsdiskurs som utgår från antaganden om att barnen kommer att bete sig oansvarigt och 

omoget, varför de antingen måste kontrolleras eller skyddas. Vid intervjuerna med barnen 

framkommer att de upplever att deras behov inte blir bemötta och att de, även barn i 

sexårsåldern, upplever att de blir ”barnsligt” behandlade. 

 

4. Material och metod 

Denna del inleds med att presentera det empiriska materialet. De intervjuade lärarna 

presenteras kort medan den nationella läroplanens olika delar och funktioner ägnas särskild 

uppmärksamhet för att hjälpa förståelsen av analysen. I metodavsnittet förklaras, motiveras 

och problematiseras sedan metodval och tillvägagångssätt. 

 

Materialpresentation och avgränsning 

Materialet som samlats in i studien består av två större delar, nämligen texter i form av olika 

delar av de nationella styrdokumenten, samt texter i form av intervjuer. Först presenteras de 

olika styrdokumenten och deras funktion följt av avgränsning. Därefter presenteras de tre 

intervjuade lärarna.  
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Styrdokumenten 
Läroplanen består av tre olika delar. Inledningsvis finns Skolans värdegrund och uppdrag, 

därefter följer Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Resterande sidor av 

läroplanen består av respektive ämnes kursplan där samtliga innehåller ämnets motivering, 

syfte, centrala innehåll och kunskapskrav. 

       De kursplaner som är med i analysen är de som tillhör So-ämnena, det vill säga 

religionskunskap, historia, geografi och samhällskunskap och det är kursplanerna i 

kombination med tillhörande kommentarmaterial som utgör den ena delen av studiens 

empiriska material. Kursplanens motivering är ett kort stycke som motiverar varför ämnet har 

en plats i skolan och följs åt av syftet som beskriver vilket ansvar undervisningen har då det 

kommer till att skapa förutsättningar för eleverna att utveckla ämnesspecifika förmågor och 

kunskaper. Syftesdelen avslutas med att ange de förmågor som undervisningen ska skapa 

förutsättningar för eleverna att utveckla, vilka ska vara gällande för samtliga årskurser och 

inte betraktas som något som slutgiltigt kan uppnås. Det centrala innehållet utgör 

undervisningens obligatoriska innehåll och består av ett antal punkter som är samlade i olika 

kunskapsområden. Det obligatoriska innehållet är också indelat årskursvis, ett innehåll är 

riktat till årskurserna 1–3, nästa del är riktad till årskurs 4–6 och den sista är ämnad för 

årskurserna 7–9. Kursplanen avslutas med kunskapskrav, också de indelade på samma vis 

som det centrala innehållet. Kraven är utformade utifrån det centrala innehållet i kombination 

med de långsiktiga förmågorna som beskrivits i syftesdelen (Skolverket 2011d, s. 4–5). 

       Till varje ämne hör ett kommentarmaterial som motiverar de ställningstaganden som 

gjorts då det kommer till kursplanernas innehåll. Dessa är med andra ord av stort intresse för 

analysen då de mer explicit redogör för de föreställningar och idéer som ligger bakom gjorda 

val. Därför har samtliga So-ämnens kommentarmaterial analyserats med särskilt fokus på det 

obligatoriska innehåll som är riktat till årskurs 1–3. 

Intervjuer 
Tre lärare har intervjuats i syfte att skapa en bild av hur kursplanerna kan tolkas eller 

konsumeras, det vill säga en aspekt av den diskursiva praktiken. Då det varit svårt att få tag på 

intervjuer har jag utgått från principen ”gräv där du står”, vilket innebär att alla tre lärare är 

verksamma i samma skola där jag själv haft en praktikplats. Vi har med andra ord stött på 

varandra sedan tidigare och en av lärarna har dessutom varit min handledare. Det är dock 

inget som jag upplevt som negativt för studien, snarare tvärtom, då intervjuerna inte blivit lika 

stapplande och energi kunnat läggas på innehållet i intervjun. 
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       Samtliga är klasslärare och undervisar för tillfället i So-ämnet i årskurserna 1–3. Två av 

lärarna har vissa ämnen i flera olika klasser, medan en av lärarna har samtliga ämnen, förutom 

musik och idrott, i en klass. Samtliga har också en utbildning som gör dem behöriga att 

undervisa i ämnet upp till årskurs 6 eller 7, men det är bara en av lärarna som någon gång har 

undervisat i ämnet högre upp än i årskurs 3. Då jag inte har något intresse av att jämföra 

lärarnas utsagor med varandra i analysen, utan snarare ser det samlade innehållet av vad de 

säger som en diskursiv praktik, behövs ingen närmare presentation av lärarna. 

 

Diskursanalys som metod 

För att kunna besvara forskningsfrågorna har diskursanalys och intervjuer valts som metod. 

Faircloughs kritiska diskursanalys har valts som metod av främst två anledningar. För det 

första passar de teoretiska premisserna in på arbetet och forskningsfrågorna. För det andra 

utgör de många olika typerna av texter ett material som kräver en metod som möjliggör en 

textanalys som mer förutsättningslöst kan ta sig an såväl delar som helheter för att sedan 

kunna studera dessa i detalj och se hur de förhåller sig till varandra (se bl.a. Bergström & 

Boréus 2012, s. 353ff; Winther Jörgensen & Phillips 2000).  

       Den kritiska diskursanalysen har skapat en möjlighet att systematiskt närma sig 

förhållandet mellan meningsskapandet av text och texten i sig, det vill säga de diskursiva 

praktikerna och deras lingvistiska uppbyggnad. Begreppen som presenterades tidigare i 

teoridelen har använts vid analysen, dels för att förstå materialets olika delar och deras 

förhållande till varandra, dels för att kunna avgränsa olika diskurser och förklara hur dessa 

konstrueras. Utifrån teorins kritiska ansats är det dock viktigt att ha i åtanke att inramningen, 

och resultatet, blivit därefter. Som jag också nämnt i teoridelen ställer sig den kritiska 

diskursanalysen på ”de undertryckta samhällsgruppernas sida”, i detta fall barnens. Med ett 

sådant fokus är det också i första hand det problematiska i kombination med min egen 

förförståelse som synliggörs, vilket förstås gör att andra perspektiv inte synliggörs. Jag vill 

ändå påpeka att jag inte gör anspråk på att hävda något om hur skolan som praktik verkligen 

förhåller sig. Arbetet synliggör en mycket liten del av samhället inifrån. Jag är också väl 

medveten om att texter är mångtydiga och öppna för en mängd olika tolkningar (se bland 

annat Fariclough 2003), men genom att försöka vara så tydlig som möjligt då det kommer till 

utförandet, och ägna en stor del av analysen åt att beskriva hur mina tolkningar av den 

diskursiva praktiken konstrueras lingvistiskt, försöker jag göra arbetet så transparent som 
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möjligt och på så vis låta det vara upp till läsaren att avgöra hur väl underbyggda och rimliga 

tolkningarna av materialet är i termer av validitet och reliabilitet.  

 

Intervju som metod 

För att besvara den sista forskningsfrågan har kvalitativa intervjuer använts som metod i 

kombination med diskursanalys. Intervjuerna har varit semi-strukturerade, vilket innebär att 

frågorna inte varit bestämda i förväg och inte heller följt en viss ordning (se Dalen 2004, s. 

31) Jag har snarare förhållit mig till olika teman som vi rört oss runt i intervjusituationen (se 

intervjuguide i bilaga 1). Dessa teman har utformats med hänsyn till de diskurser som 

figurerat i styrdokumenten i syfte att kunna undersöka hur lärarna förhåller sig till dessa, 

något jag återkommer till under rubriken Genomförande.  

       Samtliga intervjuer har spelats in med en så kallad ”voice recorder”, vilken fungerar som 

en digital diktafon. Intervjuerna har sedan transkriberats i sin helhet direkt efter de 

genomförts. Därefter har samtliga intervjuer kodats, med hjälp av diskursanalysens begrepp 

(se utförligare beskrivning under Genomförande).  

       Då det kommer till planering och genomförande av intervjuerna har jag utgått från 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (se Vetenskapsrådet u.å.). Bland annat har 

informanterna blivit informerade om att de är anonyma och att de närsomhelst kan avsluta sin 

medverkan i studien. Ljudfilerna har raderats efter transkribering och analys. 

Transkriberingen har även skickats till respektive informant, dels för att de ska få se vad jag 

använder mig av i analysen, men också för att de ska ha möjlighet att avbryta medverkandet 

eller komma med ytterligare tillägg för att tydliggöra sina utsagor. Ingen av informanterna har 

valt att avbryta sitt deltagande eller ändra/lägga till något i sina uttalanden. Informanternas 

namn är och har varit fingerade från början till slut. 

 

Genomförande 

Till en början har jag läst styrdokumenten i sin helhet, detta för att kunna förstå hur jag ska 

tolka de olika delarna i förhållande till varandra och hur jag ska hitta ett lämpligt 

tillvägagångssätt. Faircloughs tredimensionella modell har till en början varit ett stöd då det 

kommer till att dela upp analysen i två delar, eller dimensioner, det vill säga att tolka den 

diskursiva praktiken för att sedan kunna påvisa hur den konstrueras lingvistiskt. Fairclough 
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menar att de delar av analysen som hanterar texten i sig kan kallas ”beskrivning” medan de 

delar som tittar på social och diskursiv praktik kan kallas ”tolkning” (1992, s. 73). Båda dessa 

delar skiljs ut i analysen, men de kan samtidigt inte analyseras isolerat: ”I want to insist that 

analysis cannot consist merely of description of texts carried out in isolation from their 

interpretation.” (1992, s. 198). Jag har med andra ord tolkat innebörder av texten samtidigt 

som jag också försökt beskriva på vilket sätt de konstrueras genom att titta på ordval och 

semantiska relationer. Funktionen av den beskrivande delen av analysen blir att underbygga 

min tolkning av texten. I den tolkande analysdelen, det vill säga analysen av den diskursiva 

praktiken, har jag enligt Faircloughs förslag (se Fairclough 2003, s. 129) sökt efter teman i 

texterna och vilka perspektiv de representerar, det vill säga få fram de diskurser, i detta fall 

den syn på barn som representeras. För att beskriva konstruktionen har jag utgått från 

begreppen ekvivalens, differens, legitimering och antaganden. Här har begreppen ekvivalens 

och differens hjälp mig att fokusera på vilket innehåll som kopplas samman med elever i 

årskurs 1–3 för att se hur de likställs och förstås som grupp, men också se vilket innehåll de 

stängts ute från. Hur ett innehåll, respektive hur utestängning av ett innehåll, legitimeras 

genom olika antaganden har sedan utgjort fokus vid analysen för att vaska fram de semantiska 

relationer som lingvistiskt underbygger min tolkning av texterna. Som Fairclough också 

föreslår (se Fairclough 1992, s. 75) har jag rört mig runt olika dimensioner av texten, ordval 

som undersöker individuella ord, grammatik som tittar på hur ord kombineras i satser, 

sammanhållning som tittar på hur meningar och satser är sammanlänkade och textstruktur 

som undersöker texterna i stort och hur de är strukturerade och organiserade. För att besvara 

forskningsfrågorna har jag också använt mig av ytterligare frågor vid analysen: 

- Vilket innehåll görs ekvivalent med elever i årskurs 1-3 och vilket innehåll 

differentieras/utestängs? 

- Hur legitimeras det? Vilka antaganden och teman skapas och inom vilka områden i 

styrdokumenten bestämmer de tydligast innehållet? 

       Utgångspunkterna har varit att det innehåll som används bygger på föreställningar om 

barnets behov och förmågor i aktuell ålder. Behovet blir en indikator för vad som ”saknas” 

eller vad barnet är inkapabelt att hantera. Utifrån de teman som kommer fram har jag sedan 

försökt förstå vilket perspektiv som representeras, det vill säga vilken syn på barn, som skrivs 

fram. 
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Genomförande av intervju 
       Nästa moment har varit att formulera intervjufrågor som kan hjälpa mig att besvara den 

sista forskningsfrågan, något som krävt en hel del eftertanke och överväganden och som inte 

helt enkelt låter sig förklaras. Eftersom syftet varit att undersöka hur lärarna förhåller sig till 

diskurserna i styrdokumenten har analysresultatet av styrdokumenten styrt utformandet av 

intervjuerna samt hur transkriberingarna sedan analyserats. De områden i styrdokumenten där 

diskurserna om barn till mycket stor del bestämmer innehållet har fokuserats vid intervjuerna 

för att på så vis utgöra en länk mellan de olika praktikerna. Med andra ord har jag låtit 

intervjufrågorna cirkulera de ämnesområden där styrdokumentens diskurser koncentreras. 

Frågorna har varit av en öppen karaktär och riktat intresset mot hur lärarna anser att man kan 

jobba med det aktuella området i årskurs 1–3. Här har frågorna med andra ord utgått från de 

områden i det centrala innehållet i kursplanerna där analysen av styrdokumenten indikerat att 

det särskilt råder vissa antaganden om barn. Detta för att jag sedan ska kunna se om det dels 

finns likheter och skillnader i vad lärarna uttrycker att man kan jobba med för innehåll inom 

området, dels om det finns likheter och skillnader i hur innehållet och utestängning av 

innehåll inom området legitimeras. Eftersom jag inte varit ute efter tillrättalagda svar om vilka 

behov barn har och vilka kompetenser de besitter, har jag inte heller rört mig runt sådana 

frågor. Informanterna visste inte mer om studien än att den intresserade sig för vilka 

överväganden de gjorde vid planering och genomförande av sin undervisning i So-ämnet i 

årskurs 1–3. Min förhoppning var att lärarna på så vis mer spontant skulle uttrycka idéer om 

barns behov och kompetenser genom hur innehållet legitimeras, och att fokus inte skulle 

utgöras av att försöka leverera välformulerade och genomtänkte svar. Samtliga tre intervjuer 

varade i cirka 45-55 minuter och genomfördes på den skola där lärarna är verksamma. 

       Analysen av intervjumaterialet har sedan avgränsats till att undersöka vad lärarna 

uttrycker generellt om So-ämnet, och vad de uttrycker inom varje specifikt arbetsområde där 

styrdokumentens barnsyn är särskilt förekommande. Jag har då jämfört intervjusvaren med 

analysresultatet av styrdokumenten och utgått från följande frågor: 

- Uttrycker lärarna att man kan använda liknande innehåll inom området som i 

styrdokumenten? 

- Breddas/begränsas innehåll ytterligare? Utestängs innehåll? 

- Hur legitimeras det? Vilka återkommande antaganden och teman skapas? 
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5. Analys och diskussion 

I denna del presenteras uppsatsens huvudsakliga resultat. Till en början presenteras först de 

diskurser som dominerar i styrdokumenten och hur de konstrueras. Med ordet ”styrdokument” 

avses här ingenting annat än de delar som varit föremål för analys. Därefter följer ett avsnitt 

där lärarnas utsagor analyseras och jämförs med resultatet från styrdokumenten. 

Styrdokumenten 

Nedan följer en presentation av de diskurser som hittats vid analysen av kommentarmaterialen 

och kursplanerna. Först presenteras tolkningarna kort, det vill säga de teman som utgör 

perspektivet, sedan underbyggs dessa tolkningar genom att beskriva de lingvistiska 

aspekterna, det vill säga textdimensionen av diskursen och hur dessa teman konstrueras. 

Därefter följer en sammanfattande resultatdiskussion. Observera att jag med begreppet ”barn” 

här avser barn i yngre skolåldern, det vill säga årskurs 1-3. Resultatet visar att det främst är 

två olika diskurser om barn som dominerar i de nationella styrdokumenten där den ena bygger 

på föreställningar om barnet som omoget då det kommer till att hantera ett abstrakt innehåll 

och därför är i behov av förenkling, medan den andra bygger på föreställningar om barnet 

som omoget att hantera perspektiv med inbäddade hotbilder och/eller konflikter, varför ett 

behov av skydd konstrueras. 

Barnet som kognitivt och socialt omoget 
I den mest dominerande diskursen i styrdokumenten skapas betydelser och teman som pekar 

mot att eleven är behov av förenkling och relevans. Genom det innehåll som barnet görs 

ekvivalent med och hur det legitimeras genom antaganden skapas främst två olika teman. Det 

ena temat innebär att eleven brister i förmågan att hantera abstrakt innehåll. Det andra temat 

utgår från att eleven inte kan ta till sig nytt innehåll utanför sin egen erfarenhetsvärld, med 

andra ord att eleven är självcentrerad. Nedan presenteras kort de teman som utgör 

perspektivet och några av de antaganden temat bygger på. 

Barnet har svårt att hantera ett abstrakt innehåll 
Temat om att barnet har svårt att hantera ett abstrakt innehåll kommer främst till uttryck 

genom det innehåll som görs ekvivalent med yngre åldrar, men det märks också i hur det 

legitimeras genom vissa antaganden. Det skapas bland annat genom antaganden om att 

innehållet måste utgå från elevens omedelbara närhet eller närhetsområde om hen ska kunna 

ta till sig det. Ytterligare antaganden görs också om att närheten ska ge konkretion åt 
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innehållet. I och med detta skapas också återkommande teman som går ut på att förenkla 

innehållet i en vidare bemärkelse. Företeelser ska ”göras om” till att passa eleven i ett mindre 

sammanhang och innehållet går inte in på djupet i något ämne. Med det blir innehållet konkret 

och kontextuellt hållet. Små så kallade ”elevnära” delar av ett flertal olika ämnen ska 

behandlas utan ytterligare förklaring eller fördjupning, och rum för reflektion och analys ges 

inte mycket utrymme. Förenklingar för att göra abstrakta delar konkreta visar sig främst 

genom en avsaknad av begrepp i årskurserna 1–3, men också genom att de begrepp som går 

under obligatoriskt innehåll i årskurserna är mycket enkla och förväntas användas på ett 

förenklat sätt (se Skolverket 2011a-2011e). Dessa teman skapar betydelser som uttrycker ett 

behov av förenkling, varför det också tycks utgå från föreställningen om att barnet brister i 

förmågan att hantera ett abstrakt innehåll. 

Det självcentrerade barnet 
Detta tema är nära besläktat med ovanstående och bygger på föreställningar om att det yngre 

barnet inte kan ta till sig nytt innehåll i undervisningen om inte ämnet direkt går att koppla till 

eleven själv. Det bygger på kommentarmaterialets antaganden om att innehåll som behöver 

vidgas, men som inte kan erbjudas genom närområdet eller enkla, konkreta uttryck, måste 

utgå från antingen elevens erfarenhet eller intresse. Men om eleven inte har varken erfarenhet 

eller intresse, ska hjälp tas från medier, populärkultur eller barnkultur (exempelvis litteratur 

riktad till barn eller andra barns kultur) (Skolverket 2011a-2011e). På så vis uttrycks ofta att 

närområdet kan ersättas av erfarenhet, att undervisningen kan fördjupas utifrån elevens 

intresse eller att andra barns kulturer och berättelser ska bli ingångar till andra mer abstrakta 

delar.  

Hur perspektivet konstrueras 
Perspektivet kommer främst till uttryck genom den uppdelning som görs mellan å ena sidan 

elever i årskurs 1–3 och elever i årskurs 4–6, respektive årskurs 7–9, hur dessa grupperas och 

differentieras från varandra, samt hur varje grupp individer för sig ekvivaleras med varandra. 

Kursplanerna och kommentarmaterialet formulerar övergripande mål med undervisningen, 

men också specifika målbilder och ett specifikt innehåll för vardera årskursgrupp (se 

Skolverket 2011a-2011e). I termer av antaganden, ekvivalens och differens går det att se olika 

teman som kopplas samman med yngre elever, men som knappt märks i innehållet i övriga 

årskurser. Likaså går det att se ett innehåll i högre åldrar som yngre elever inte omfattas av 

ännu, något de med andra ord utestängs från. Perspektivet konstrueras med andra ord främst 

genom de textuella relationer som förekommer inom och mellan texterna.   
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Ekvivalens och differens      
Som tidigare nämnt skiljs innehåll och kunskapskrav åt i styrdokumenten då det kommer till 

de olika årskursgrupperna i grundskolan. Något som har varit särskilt tydligt vid analysen är 

den höga frekvensen av ett visst antal ord då det kommer till det centrala innehållet i 

kursplanerna och kommentarerna till detta i årskurs 1–3, jämfört med i årskurserna 4–6 och 

7–9. Dessa vanligt förekommande ord beskriver på vilket sätt innehållet ska utformas i 

årskurs 1–3. Det som ofta betonas är då att innehållet ska vara antingen elevnära, konkret, 

enkelt, förenklat eller utgå från elevens närhet, närhetsområde, vardag, erfarenhet eller 

intresse. Ett av många exempel går att hitta i formuleringen: ” […] men i tidigare årskurser 

måste källkritiken med nödvändighet utgå från enkla frågor[…]” (Skolverket 2011a, s.22, min 

kursivering) eller i följande uttryck: 

Kunskapsområdet ”Att leva tillsammans” beskriver ett innehåll som ligger nära elevernas egna 

erfarenheter. Det berör förutsättningar och villkor för umgänget med andra människor i familjen, 

skolan och samhället. Elevernas tankar och de nära relationerna står i fokus. (Skolverket 2011d, s. 

12). 

Resultatet av undersökningen indikerar också att ovanstående kursiva ord är de som 

legitimerar innehållet i de tidigare årskurserna, ett resonemang som jag nu kommer att 

utveckla vidare. Till en början går det att konstatera att det finns skrivningar som gör gällande 

att ett av ovanstående ord måste finnas med för att ett innehåll ska göras legitimt i årskurs 1–

3. Ett exempel finns bland annat i följande formulering från ett av kommentarmaterialen:  

Det elevnära behöver inte alltid vara det som ligger nära i tid och rum, utan det kan lika gärna vara 

frågor som ligger långt bort rumsligt och tidsmässigt, men som anknyter till elevernas erfarenhet. 

Genom att hänvisa till det elevnära kan undervisningen bygga vidare på elevernas förförståelse. 

(Skolverket 2011d, s. 12, min kursivering). 

Tas ett element bort, i detta fall närheten i tid och rum, behöver det ersättas med ett annat av 

de vanligt förekommande elementen, här elevernas erfarenhet, som blir ett annat uttryck för 

det elevnära. Ytterligare ett exempel går att hitta i kommentarmaterialen där närområdet kan 

bytas ut mot det eleven mött i exempelvis populärkulturen: 

Genom att eleverna får möta närområdets religioner kan de utveckla kunskaper om, och förståelse 

för, andra människors trosuppfattningar och religiösa handlingar. […] Här kan det finnas 

anledning att göra en vidare tolkning av begreppet närområdet. Den egna hemorten kanske inte 

kan erbjuda eleverna att komma i kontakt med så många olika religioner. Då kan religioner som 

förekommer i medierna eller populärkulturen tas som utgångspunkt för studierna. (Skolverket 

2011b, s. 14).  

Exemplet ger inte bara uttryck för att närområdet kan bytas ut mot erfarenhet, i detta fall 

erfarenheten av en religion i exempelvis populärkulturen, utan indikerar också, tillsammans 

med andra formuleringar som jag återkommer till senare, att det är nödvändigt för att kunna ta 

till sig innehållet i dessa åldrar. Det är genom närområdet som eleven kan utveckla 
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kunskapen, men om närområdet tas bort måste studierna ta sin utgångspunkt i populärkultur 

eller medier. Genom att legitimera innehåll på detta vis skapas med andra ord ett visst tema, 

nämligen att eleven är i behov av ett elevnära innehåll, antingen kopplat till närområdet eller 

till erfarenhetsvärlden. Exempel på samma tema går också att se i följande legitimering av 

innehåll: 

Man kan tänka sig situationer där det behöv en vidare tolkning av vad som menas med närområdet. 

Närområdet kan i vissa sammanhang även inbegripa grannorten, stället där någon man känner 

arbetar, huvudstaden eller en plats som figurerar i medierna eller populärkulturen (Skolverket 

2011d, s. 14). 

Det elevnära legitimerar ett abstrakt innehåll 
Det finns många formuleringar som, i sin tur, också legitimerar det elevnära innehållet på 

olika sätt. De flesta utgår från antaganden om att det elevnära ska ge innehållet konkretion 

och skapa relevans, och att det i sin tur ska föra eleven mot en förståelse eller skapa en grund 

för att utveckla en annan förmåga:  

Kursplanens fokus på närområdet ger konkretion åt innehållet och gör att eleverna kan känna att 

det innehåll de möter i skolan är relevant i den egna livsvärlden. (Skolverket 2011d, s. 14). 

Genom att se sådana spår i det nutida landskapet blir historien levande och konkret för eleverna. 

(Skolverket 2011d, s.17).  

Genom att studera yrken och verksamheter i närområdet kan eleverna förstå hur arbete skapar 

mervärden för den enskilde och samhället. (Skolverket 2011d, s.16). 

Iakttagelser av det här slaget och mätningar i närområdet kan lägga en grund för att utveckla 

förmågan att analysera omvärlden och värdera resultat. (Skolverket 2011d, s.15). 

Genom ovanstående antaganden skapas ett tema, nämligen att ett innehåll som anses vara för 

abstrakt i de yngre åldrarna ska göras begripligt genom att göra det elevnära och på så vis 

tillräckligt konkret att förstå eller tillräckligt relevant att ägna uppmärksamhet åt. Genom att 

titta på närområdet kan eleven förstå ett fenomen vilket utgör en grund för senare förmågor 

som eleverna ska utveckla, men som verkar ligga bortanför deras förmåga här och nu.  

Innehåll fördjupas och breddas i övre årskurser        
Ovanstående tolkning förstärks genom den uttalade progressionsidé som kommer till uttryck 

på ett flertal ställen i kommentarmaterialen: 

En grundprincip för innehållsprogressionen från årskurs ett till årskurs nio är att den går från det 

elevnära och konkreta i lägre åldrar, till vidare utblickar och mer abstrakta studieobjekt i de högre 

åldrarna. Det finns också en tydlig tanke genom kursplanen att vissa liknande studieobjekt ska 

återkomma i olika stadier med olika omfattning och abstraktionsgrad. (Skolverket 2011c, s. 22). 

Samma tanke, att innehållet går från det elevnära och konkreta till större utblickar och det 

abstrakta, uttrycks i följande exempel där det också tilläggs ett antagande om att eleven har 

bättre förutsättningar att klara ett visst innehåll ju äldre hen blir: 
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En viss progression mellan årskurserna syns i en geografisk förskjutning från närområdet i årskurs 

1–3, via Sverige och Norden i årskurserna 4–6, till Europa och världen i årskurserna 7–9. En tanke 

bakom detta är att eleverna med stigande ålder får bättre förutsättningar att relatera till en 

historia med vidare utblickar över världen. Det finns även en progression i svårighetsgrad. 

Begreppen i kunskapsområdet ”Hur historia används och historiska begrepp” är valda så att de 

möjliggör en allt djupare och mer komplex analys i senare årskurser. Källor i årskurserna 4–6 

motsvaras till exempel av källkritik i årskurs 7–9. (Skolverket 2011b, s. 21, min kursivering).  

Och likaså i denna skrivning: 

I SO årskurserna 1–3 tar livsfrågorna sin utgångspunkt i frågor som ligger nära eleverna, och de 

syftar till samtal och reflektion snarare än faktainlärning och analys. I takt med att eleverna blir 

äldre utvecklas och förändras de frågor som ställs, och med stigande ålder kan eleverna också 

förväntas reflektera över livsfrågor som formulerats av andra människor. (Skolverket 2011 c, s. 

27, min kursivering).  

Här uttrycks antaganden om att yngre elever inte har samma förutsättningar som äldre elever 

då det kommer till att förstå mer abstrakta förhållanden, och likaså en förväntan om en 

förmåga att reflektera över andras formuleringar som kommer med stigande ålder. Med andra 

ord finns det nu flera skrivningar i styrdokumenten som tillsammans pekar mot en 

föreställning om att elever i yngre åldrar har svårt att hantera abstrakta delar av 

undervisningen, men också att de är självcentrerade. Utifrån denna föreställning konstrueras 

också ett behov av ett elevnära innehåll hos den yngre eleven för att bryta ner det 

svårhanterliga, något som verkar särskilt utmärkande för just gruppen årskurs 1–3 i och med 

åtskiljandet från övriga årskurser där det elevnära sällan behöver legitimera innehållet. Att 

abstraktionsgraden ökar och överhuvudtaget förekommer i högre årskurser men utestängs från 

lägre årskurser är också ett tecken på att barn i de högre åldrarna antas vara tillräckligt mogna 

att kunna hantera det abstrakta innehållet till skillnad från i de tidigare årskurserna. Här 

återfinns med andra ord samma tendenser som i Solhaugs (2013) studie, nämligen att barn, ju 

lägre ner i åldrarna man kommer, antas vara omogna att hantera samhället samtidigt som det 

också går att se den starka tudelning mellan yngre och äldre barn som James (2011) 

uppmärksammat i sina observationer. 

Utestängning av abstrakt innehåll och kognitiva förmågor - differens        
Det abstrakta innehållet verkar med andra ord stängas ute då det kommer till innehållet i 

årskurs 1–3. Exempel på ett sådant mer abstrakt innehåll som förekommer i högre årskurser, 

men som mer sällan eller aldrig förekommer i årskurs 1–3, är begrepp, modeller och innehåll 

som syftar till reflektion och analys (se Skolverket 2011d, s. 9, 2011c, s. 9–10). Om detta 

innehåll, som vanligtvis inte förknippas med innehållet i årskurs 1–3, ändå dyker upp i de 

tidigare åldrarna så legitimeras det genom att det abstrakta bryts ner och görs konkret genom 

att anpassas till något av de behov som eleven antas ha eller med hänvisning till ett tänkt 
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intresse hos eleven. Hur användning av vissa begrepp och modeller i årskurs 1–3 legitimeras 

genom förenkling går bland annat att se i följande exempel:  

En samhällsvetenskaplig analysmodell kan vara att på ett organiserat sätt undersöka orsaker och 

konsekvenser och att föreslå alternativa lösningar och åtgärder. Den modellen kan användas från 

årskurs 1 och framåt eftersom den kan tillämpas på frågeställningar av olika omfattning och 

komplexitet. Varför uppstår det konflikter kring vilka som använder hopprutorna på skolgården? 

Vad kan konflikterna leda till, och på vilka olika sätt kan de förebyggas eller lösas? Om man byter 

ut hopprutorna mot internationella fiskevatten så blir frågorna mer komplexa och passar bättre för 

äldre elever. (Skolverket 2011d, s. 9, min kursivering).  

Modellens användning i tidigare årskurser legitimeras eftersom den kan förenklas. 

Ovanstående skrivning ger uttryck för att eleverna inte förväntas kunna ta till sig begreppen 

genom sammanhang som ligger utanför deras omedelbara närhet. Exemplet med hopprutor 

fungerar som ett sätt att förenkla ett innehåll så det blir gångbart i lägre åldrar. Ytterligare 

exempel där begrepp ”förenklas” går att se där begrepp utelämnas helt, trots att man 

behandlar delar av ett innehåll som tydligt går att koppla till begreppet, till exempel begreppet 

hållbar utveckling. Här utgår innehållet från vad eleven kan göra i sin vardag för att bidra till 

hållbar utveckling, men begreppet i sig används inte i det obligatoriska innehållet (Skolverket 

2011e, s. 188). Däremot används begreppet i årskurserna 4–6 i syfte att bredda innehållet 

(Skolverket 2011d, s. 18–19). 

       Andra uttryck för utestängning av innehåll märks då det kommer till att utveckla 

förmågor. Här förenklas förmågor som skrivs in i syftesdelen då de ska omsättas i årskurs 1–

3. I religionsämnets kommentarmaterial märks de till exempel genom att förmågorna ”bryts 

ner” till att behandla konkreta uttryck. T.ex. bryts förmågan att analysera kristendomen, 

andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, ner till: 

Här utgår progressionen i de tidigare från att eleven beskriver någon högtid, symbol och central 

berättelse från kristendomen, islam och judendomen. (Skolverket 2011c, s. 32). 

I religionskunskapsämnets kommentarmaterial lyfts i övrigt reflektionen fram, något som i 

årskurs 1–3 legitimeras med hänvisning till en undersökning där eleverna själva uttrycker ett 

intresse:  

Enligt NU-03 uppvisade eleverna ett stort intresse för existentiella frågor, men de upplevde att 

undervisningen inte hade behandlat sådana frågor i någon större utsträckning. Med utgångspunkt i 

elevernas intresse är det således värdefullt att livsfrågor med koppling till identitet behandlas inom 

ämnet religionskunskap. (Skolverket 2011c, s. 9) 

Reflektionen kopplas här in med hänvisning till elevernas intresse eller behov, och deras 

uttryck för avsaknad av reflektion, inte till deras tänkta kompetens. Dessutom görs det inte 

genom ett implicit antagande, utan den typ av antagande som Fairclough (2003) betecknar 

som intertextuellt, det vill säga med hänvisning till en annan specifik text, i detta fall en 
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undersökning och elevernas egna röster. Det underbygger också en tolkning av reflektionen i 

de tidigare skolåldrarna som något som egentligen inte anses vara självklart, utan som måste 

legitimeras genom att ta in andra texter. 

       Sammanfattningsvis visar ovanstående beskrivande resultatdel på hur en mängd olika 

teman skapas genom Faircloughs (1992; 2003) diskursanalytiska begrepp, antaganden, 

legitimering, ekvivalens och differens. De teman som tydligast konstrueras är att barnet har 

svårt att hantera abstrakt innehåll, men också svårt att ta till sig nytt innehåll utanför sin egen 

erfarenhetsvärld. Genom sådana föreställningar skapas ett behov hos barnet som utgår från 

antaganden om att det är i behov av att känna att innehållet är relevant och/eller i behov av en 

att innehållet förenklas. Dessa teman är i övrigt särskilt förkommande under områdena 

religion, begrepp och modeller samt hållbar utveckling.  

 

Barnet som omoget att hantera konflikter och hotbilder 
Nästa perspektiv är nära besläktat med det förra och går inte helt enkelt att skilja eller 

avgränsa från det. De betydelser och teman som skapas gör dock att diskursen behöver 

beskrivas för sig då de pekar mot att eleven är i behov av skydd. Ett innehåll som enligt 

föregående perspektiv skulle legitimeras utifrån att det är elevnära stängs genom detta 

perspektiv ändå ute i årskurserna 1–3. Genom det innehåll som eleven differentieras från går 

det att se ett gemensamt tema i det som utestängs och med det följer en föreställning om att 

eleven brister i förmågan att hantera det. Nedan presenteras temat kort. 

Barnet har svårt att hantera hotbilder och konflikter 
Temat om att barnet har svårt att hantera hotbilder och konflikter kommer främst till uttryck 

genom det innehåll som differentieras från yngre åldrar. Det utmärks som nämnt främst 

genom att delar och perspektiv av ett innehåll som enligt den första diskursen kan räknas som 

elevnära ändå stängs ute. På så vis plockas perspektiv bort från det centrala innehållet 

(Skolverket 2011e, s. 187–188) utifrån föreställningen om att barn inte kan hantera dessa. 

 

Hur perspektivet konstrueras 
Att barn i de yngre åldrarna behöver skyddas från vissa delar, kommer till uttryck på ett flertal 

ställen i styrdokumenten. Främst yttrar det sig genom att man i So-ämnets syftesdel först 

formulerar grundläggande och viktiga syften med ämnet, syften som det senare visar sig att 

elever i årskurs 1–3 inte omfattas av ännu. Som tidigare nämnt görs ett tydligt åtskiljande i det 
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centrala innehållet mellan å ena sidan elever i årskurs 1–3, och å andra sidan elever i de 

senare åldrarna, det vill säga i årskurs 4–6 samt årskurs 7–9.  

       Genom att titta på innehållet i årskurs 1–3 och jämföra detta med årskurs 4–6, respektive 

årskurs 7–9, går det att se ett återkommande tema då det kommer till vad som utesluts i de 

yngre åldrarna. Det verkar främst vara kopplat till en rädsla eller försiktighet i att framställa 

människor som kapabla att påverka sin omgivning och andra människor negativt samt att 

skapa känslor av oro och uppgivenhet bland eleverna. De delar av So-ämnet i årskurs 1–3 där 

temat främst kommer till uttryck är kopplade till aktuella samhällsfrågor, hållbar utveckling, 

historia, källkritik och religion (Skolverket 2011a-e).  

Hotbilder stängs ute – det eleven möter legitimerar 
Allra tydligast kommer det formulerade skyddet fram genom det centrala innehållet ”Aktuella 

samhällsfrågor” som återkommer som innehåll i samtliga årskurser. I kommentarmaterialet 

motiveras innehållet i årskurs 1–3 på följande vis:  

Även eleverna i de tidigaste skolåren snappar upp händelser och aktuella samhällsfrågor i olika 

medier och därför är detta ett centralt innehåll i SO 1–3. (Skolverket 2011d, s. 20).  

Legitimeringen av innehållet ligger med andra ord i antagandet att även de yngsta eleverna 

”snappar upp händelser och aktuella samhällsfrågor i olika medier”. Genom orden ”snappar 

upp” skapas betydelsen att händelser och aktuella samhällsfrågor egentligen ingår i 

sammanhang som inte ingår i, eller är avsedda för barnens livsvärld, det är något som ligger 

utanför dem och det utgör ett innehåll som egentligen inte är riktat till dem. Ordet ”även” är 

också av intresse i sammanhanget, då det indikerar att det är något som annars inte förväntas 

av barn i denna ålder. Utan ordet ”även” hade antagandet stannat vid att barn snappar upp 

händelser. I stället kan meningen tolkas som att ”till och med yngre barn snappar upp 

händelser” och bekräftar på så vis också föregående diskurs om barnet som omoget och 

självcentrerat.  

       I årskurserna 7–9 breddas innehållet i aktuella samhällsfrågor till att också ta upp 

”hotbilder och konflikter i Sverige och världen” (se bl.a. Skolverket 2011d, s. 30), det vill 

säga att det sker ett tillägg i grundskolans senare årskurser som årskurserna 1–6 inte omfattas 

av. Det kan tolkas som en föreställning om att barn inte antas vara redo att hantera konflikter 

och hotbilder förrän i grundskolans senare år, något som påvisas genom flera exempel nedan.  

       Som tidigare nämnt behandlas inte begreppet hållbar utveckling i de tidigare årskurserna, 

utan området är begränsat till hur eleven genom enkla handlingar i vardagen kan bidra till 

hållbar utveckling (Skolverket 2011e, s. 188). Innehållet berör hur människan kan påverka 

miljön positivt, men det behandlar inte hur människan har påverkat miljön och vilka negativa 
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konsekvenser det medfört. Vidare går det också att se att innehållet fokuserar på hur 

människan blivit och blir påverkad av naturen, hur naturen sätter gränser för människor då det 

kommer till att bosätta sig och använda naturens resurser (Skolverket 2011b. 32–36), ett 

innehåll som senare också utvecklas i årskurs 7–9 till att också omfatta den hotbild mot 

människan som föreligger (2011b, s. 31–36). Att människan påverkar miljön börjar behandlas 

som innehåll i årskurserna 4–6. Det är svårt att se skrivningar som uttryckligen legitimerar 

varför innehållet ser ut som det gör i årskurs 1–3, men genom att titta på de delar av 

kommentarmaterialet som riktar sig till årskurs 4–6 går det att se en försiktighet i hur ämnet 

senare ska angripas:  

I SO årskurserna 1–3 finns det en punkt som handlar om miljöfrågor med utgångspunkt i elevens 

vardag. Även i årskurserna 4–6 utgår studierna av hållbarhetsfrågor från ett elevnära perspektiv 

genom innehållet hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en 

hållbar utveckling. Detta innehåll ska uppmärksamma eleverna på att vardagliga val och 

prioriteringar kan påverka miljön. Redan i årskurserna 4–6 kan komplexiteten i begreppet hållbar 

utveckling vidgas genom att lyfta fram hur de ekonomiska, ekologiska och sociala dimensionerna 

kan balanseras mot varandra. Genom att på det sättet vidga perspektivet kan man undvika att 

undervisningen om hållbar utveckling blir normativ och skuldbeläggande och i stället öppna upp 

för diskussioner och olika åsikter. (Skolverket 2011a, s. 31).  

I årskurserna 4–6 legitimeras den tilltagande komplexiteten i ämnet hållbar utveckling genom 

att undervisningen inte ska bli normativ och eleverna inte ska känna en skuldmedvetenhet, 

vilket alltså uttrycks som det primära syftet med att utveckla ämnet till att behandla samtliga 

tre dimensioner. Då det kommer till den sociala dimensionen av hållbar utveckling som bland 

annat behandlar ojämlika levnadsvillkor vidtas ytterligare en försiktighetsåtgärd:  

Detta innehåll uppmärksammar positiva trender som förändrar livet till det bättre för människor 

runt om i världen. På så sätt kan undervisningen visa på möjligheter att bidra till en hållbar 

utveckling och motverka risken att miljö- och framtidsfrågor skapar känslor av uppgivenhet och 

oro inför framtiden. (Skolverket 2011a, s. 31).  

Här utgår innehållet från positiva trender, vilket legitimeras genom att det på så vis inte ska 

skapa oroskänslor och uppgivenhet. Det finns med andra ord tendenser som visar på att det 

innehåll som sedan ska behandlas i årskurserna 4–6, ett innehåll som visar hur människan 

påverkar miljön och andra människor, måste behandlas försiktigt. Att dessa aspekter inte alls 

berörs i årskurserna 1–3, kan därför tolkas som ett antagande om att det är ett innehåll som 

eleverna i de yngsta skolåldrarna bör skyddas från.  

       Ytterligare ett exempel som kan tolkas som ett sådant skydd är kopplat till religionsdelen 

av So-ämnet. I kursplanens syftesdel betonas vikten av att anlägga ett feministiskt perspektiv 

på ämnet (se Skolverket 201e, s. 186) och i kommentarmaterialet legitimeras det ytterligare: 

Viktigt är också att inom ramen för ett genusperspektiv uppmärksamma det faktum att kvinnors 

och mäns religiositet och religionsutövning ofta skiljer sig åt. I klassiska beskrivningar av religiösa 
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traditioner, och även i läromedel, beskrivs religioner ofta utifrån mäns religiositet och 

religionsutövning. Kvinnors dito har osynliggjorts och marginaliserats. (…) Att inta ett 

genusperspektiv innebär att uppmärksamma också kvinnors religiositet och religionsutövning i 

historia och nutid. Religioner och livsåskådningar rymmer således starka föreställningar om kön 

och sexualitet. Om man studerar dessa utan att anlägga ett genusperspektiv innebär det att en 

grundläggande del av ämnet lämnas därhän. Det är därför nödvändigt att eleverna ges möjlighet 

att utveckla och tillämpa ett sådant perspektiv inom ramen för sina studier i religionskunskap. 

(Skolverket 2011c, s. 10–11, min kursivering). 

Kommentarmaterialet poängterar än mer vikten av att göra eleverna medvetna om hur över- 

och underordningar motiverats religiöst och vilka konsekvenser det haft för människor med 

olika kön och sexuell läggning (Skolverket 2011c, s. 10). Det här är dock ett perspektiv som 

inte förekommer i det centrala innehållet i årskurs 1–3. Könsroller uppmärksammas i 

årskurserna 4–6, men kopplingen mellan könsroller och religion görs inte förrän i årskurs 7–9 

(Skolverket 2011c, s. 28–29). Återigen märks en försiktighet då detta innehåll senare ska 

hanteras och legitimeras i grundskolans sista år: ”Det är viktigt att studierna inte stannar vid 

konflikterna, utan att eleverna också får kunskaper om hur meningsskiljaktigheter har lösts 

och kan lösas” (Skolverket 2011c, s. 26). Temat märks också fortsatt genom ämnen som till 

exempel rör minoritetsgrupper i Sverige och immigration (Skolverket 2011d, s. 23), ämnen 

som kan ses som närliggande yngre elever både erfarenhetsmässigt, rumsligt och tidsmässigt, 

men som inte är ett innehåll de möter i skolan. Återigen handlar det om ämnen som visar på 

hur människor begränsar andra människor. Ett tema som med andra ord inte ges utrymme i 

grundskolans tidigare år. 

Resultatsammanfattning av styrdokumenten 
Vilken syn på barn i yngre skolåldrar dominerar och skrivs fram i de nationella 

styrdokumenten för So-ämnet och hur konstrueras den? 

       Resultatet visar att det främst är två olika diskurser om barn som dominerar i de 

nationella styrdokumenten där det ena perspektivet bygger på föreställningar om barnet som 

omoget då det kommer till att hantera ett abstrakt innehåll, eller ett innehåll utanför sin egen 

erfarenhetsvärld och därför är i behov av förenkling och relevans. Det andra perspektivet 

bygger på föreställningar om barnet som omoget att hantera perspektiv med inbäddade 

hotbilder och/eller konflikter, varför ett behov av skydd konstrueras. 

       Det perspektiv som är mest framträdande är det vars teman tillsammans skapar betydelser 

av att det yngre barnet är i behov av förenkling, en diskurs som främst konstrueras genom att 

innehållet i årskurserna 1–3 legitimeras genom vissa ord som är ständigt återkommande i 

dokumenten. Om innehållet kan ses som ”elevnära” är det legitimt, och det elevnära innebär 

att innehållet antingen ska vara grundat på elevens erfarenheter och intressen eller genom 
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exempelvis barn- och populärkultur, eller utgå från elevens direkta närhet i tid och rum. Det 

elevnära motiveras i sin tur utifrån tankar om att det ska förenkla ett abstrakt innehåll och 

göra det antingen konkret eller relevant för eleven. Således skapas två olika teman, i det ena 

fallet att barnet är omoget då det kommer till att hantera ett abstrakt innehåll och därför är i 

behov av förenkling, i det andra fallet att barnet är omoget på grund av att det är självcentrerat 

och därför inte öppet för att ta till sig andras perspektiv eller vidare utblickar, varför barnen 

också är i behov av att innehållet kan kopplas direkt till den livsvärld de befinner sig i här och 

nu. Det elevnära är med andra ord ett uttryck för ett behov hos barnet för att ta till sig 

innehållet. 

       Genom att göra innehållet konkret eller relevant förväntas eleven föras mot förståelse av 

ett visst fenomen och en grund skapas för att utveckla förmågor som hen ännu inte antas 

besitta. Konsekvensen av detta blir att ett mer abstrakt innehåll oftast stängs ute, och då det 

väl tas in legitimeras det inte utifrån antaganden om barnets förmågor eller kompetenser, utan 

snarare utifrån att innehållet kan förenklas genom att göras ”elevnära”, som ovan nämnt 

genom att till exempel ta in barnkultur, närområdet, intresse eller erfarenhet. Resultatet visar 

att perspektivet återkommer genomgående, inom samtliga områden i det centrala innehållet, 

och ger ett flertal exempel då detta sker, till exempel i samband med att reflektion i 

religionskunskap legitimeras på grund av att eleverna själva uttryckt en önskan och ett 

intresse för det (Skolverket 2011c, s. 9), eller att användandet av begrepp och modeller 

motiveras för att det går att förenkla genom att kopplas till en specifik situation på skolgården 

(Skolverket 2011d, s. 20). 

       I resultatgenomgången ringas också ett annat perspektiv in, vilket främst märks genom att 

innehåll som i många avseenden går att förstå som elevnära eller relevant ändå stängs ute. Det 

kan handla om ett innehåll som till exempel är nära i tid och rum och enligt föregående 

diskurs alltså anses vara konkret eller relevant. Genom utestängningen skapas föreställningen 

om en brist i förmåga att hantera innehållet, varför barnet behöver skyddas från det. I 

resultatet har det gått att se ett gemensamt tema i det innehåll som stängs ute och det handlar 

främst om ett innehåll som riskerar att visa en bild av människan som elak/ond eller kapabel 

att skapa negativa effekter på sin omgivning, såväl miljö som andra människor. Det barnet ska 

skyddas mot är känslor som skapar oro och uppgivenhet. Genom att jämföra innehåll mellan 

årskurserna visar resultatet att innehållet inte tas upp alls i årskurs 1–3, och då det i senare 

årskurser ska behandlas legitimeras det genom att det görs med en försiktighet och med fokus 

på positiva effekter och möjligheter. Denna utestängning märks främst då det kommer till 
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områden som aktuella samhällsfrågor, hållbar utveckling och religion. Det konstateras också 

att diskursen delvis hänger ihop med den dominerande diskursen och att de inte alltid går att 

skiljas åt. 

Lärarna 

I följande resultatavsnitt redovisas de huvudsakliga teman som kommer till uttryck då lärarna 

diskuterar sina överväganden vid planering och genomförande av sin undervisning i So-

ämnet. Jämförelser görs inte mellan lärarna, utan bara mellan de gemensamma teman som 

lärarna uttrycker och de som styrdokumenten ger uttryck för. Fokus ligger på likheter och 

skillnader i jämförelse med styrdokumentens diskurser, det vill säga vilka likheter och 

skillnader som finns i det innehåll som väljs ut, och likheter och skillnader i hur innehåll, och 

utestängning av innehåll, legitimeras. Sedan diskuteras om det i sin tur bidrar till att förstärka, 

komplettera eller ifrågasätta den barnsyn som styrdokumenten skriver fram. Resultatdelen 

presenterar först, i likhet med styrdokumentens resultatdel, vad som uttrycks då So-ämnets 

innehåll diskuteras generellt, för att sedan ge exempel på hur lärarna resonerar inom de 

specifika ämnesområden i det centrala innehållet där styrdokumentens diskurser koncentreras, 

vilket, som tidigare nämnt, alltså utgör studiens avgränsning. I stället för att avsluta med en 

resultatsammanfattning görs här sammanfattande avstämningar efter varje behandlat område. 

Generellt om innehållet i styrdokumenten 
Då lärarna diskuterar det centrala innehållet i årskurserna 1–3 på en mer generell nivå, utan att 

ge sig in på specifika områden, framkommer främst fyra olika teman. Ett av dem är att det 

centrala innehållet anses vara på en förhållandevis låg nivå varför innehållet behöver 

fördjupas. Ytterligare ett tema är att barn är olika och att innehållet därför kräver anpassning. 

Ett tredje tema är att allt stoff som ingår i det obligatoriska innehållet och kunskapskraven 

försvårar fördjupning av ämnena, och det sista temat går, i likhet med styrdokumenten, ut på 

att lärarna anser att barnen är i behov av ett elevnära innehåll i yngre skolåldrar.  

Det första temat, att det centrala innehållet är på en låg nivå, märks bland annat genom 

följande exempel: 

(…) jag kan nog tycka att det är på ganska låg nivå, att man ska nudda vid alla ämnen, men kanske 

inte fördjupa sig så mycket i årskurs 1–3 som man gör senare. Man återkommer ju oftast till alla 

teman i senare åldrar sen. Och då fördjupar man sig mer. Så det känns som man nuddar vid olika 

arbetsområden, mer än fördjupar sig. (Hämtat från intervju 2016-11-16). 

(…) i So känns det som det är ganska… inte flummigt, men det är ju lite svävande liksom, vad det 

är vi ska göra (…) ja, och att det är ganska mycket som dom ska… ändå kunna. Men inte om man 

jämför med då, mellanstadiet så är det ju betydligt mer, alltså, som dom ska… kunna. (…) På låg 
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känns det ju som man kan liksom lägga lite ord, alltså ”kan dom svara? Ta ställning till någonting 

här? Ja eller nej,” (…) om man tolkar dokumenten så känns det ju som dom är så här, ja, då har 

dom uttryckt en åsikt, men att du mer ska liksom, ännu mera, kunna jämföra och dra slutsatser och 

så vidare på mellan. (…) Och det känns som att det blir väldigt mycket mer inom So på mellan 

också. Alltså, att det är liksom, alla områden blir ju så mycket… större… på nåt sätt. Ja, men om 

man bara tänker typ, ja, jag tänker religion, då är det ju så här, ja, dom ska känna till några 

symboler eller… och sen ska du kunna göra väldiga… dra stora slutsatser kring allt på mellan. 

(Hämtat från intervju 2016-11-17). 

Här uttrycker lärarna bland annat att det innehåll som styrdokumenten anger att man som 

lärare ska behandla i de yngre skolåldrarna är ett omfattande innehåll, men som ”nuddar” vid 

de olika områdena. Fördjupningen påbörjas först i mellanstadiet där det verkar handla mer om 

att utveckla förmågor att bland annat dra slutsatser och göra jämförelser medan det på 

lågstadiet istället är mer ytliga faktakunskaper inom områdena som behandlas. I samtliga 

intervjuer diskuterar lärarna dock hur de breddar och fördjupar innehållet på olika sätt, något 

som mer ingående påvisas i vissa av de senare resultatdelarna som behandlar de olika 

områdena. En av lärarna talar också om att överbrygga ”glappet” mellan låg- och 

mellanstadiet i grundskolan på följande vis: 

(…) man försöker väl höja nivån, för man vet att det här kommer ju bli jättesvårt för dom (…) när 

dom börjar fyran så kommer dom ju lite i chock, tänker jag, så att man försöker höja… lägsta 

nivån. (…) att jag har mer i bakhuvudet så här att vi måste liksom… jobba lite, kanske mer 

liksom… fundera själv, alltså analysera, göra kopplingar, alltså, som man ändå försöker göra, men 

att göra det kanske ännu… liksom, i större perspektiv. (Hämtat från intervju 2016-11-17). 

Legitimeringen av ett bredare och djupare innehåll kan tyckas ligga i antagandet om att 

eleverna annars kommer få en chock när de sedan kommer upp till årskurs fyra och möter ett 

mer omfattande innehåll. Men samtidigt visar en sammantagen bild av vad läraren ger uttryck 

för i övrigt att hen många gånger menar att barn i de yngre skolåldrarna möter ett förenklat 

innehåll som många gånger är alldeles för lätt, och att många behöver mer utmaning, vilket 

kan tolkas som att läraren mer ger uttryck för att barnen har de förmågor och kompetenser 

som krävs för att hantera ett djupare innehåll. Uttryck som i övrigt är återkommande bland 

samtliga lärare, men inom olika områden. På så vis går det att se en breddning av innehållet 

som legitimeras utifrån att eleven har förmågan att klara av det. En svårighet ligger dock i det 

som kommer till uttryck genom det andra temat, nämligen att barn, som individer, är olika. 

Här betonar samtliga lärare att barn, såväl generellt som inom olika områden i So-ämnet, är 

väldigt olika, inte bara när det kommer till individnivå utan också till hela barngrupper, varför 

val av innehåll och nivå måste anpassas utifrån såväl grupper som många olika individer med 

olika förutsättningar: 
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(…) men det är ju att få med, alltså att dom är så olika. Jag menar vissa läser ju tidni… vissa vet 

knappt vad en tidning är, eller vad ett land utanför Sverige (…) och så. (…) dom har ju så olika… 

kommit så olika långt i sin utveckling, i tankarna. (Hämtat från intervju 2016-11-17). 

(…) vissa områden kanske man lägger ner mer tid för man märker att barnen fortfarande är 

intresserade och vill veta mer. Medans man är, måste vara ganska flexibel. Medans andra känner 

man att det här kunde dom redan, det här behöver inte vi ta upp mer. Och det var inte speciellt 

intressant heller för dom. (Hämtat från intervju 2016-11-16).  

Ovanstående två lärare uttrycker också i övrigt att styrdokumenten inte erbjuder någon hjälp 

då det kommer till att hantera barnens olikheter och skiftande förmågor, utan att innehållet 

alltid utgår från en mycket låg nivå. 

       Där lärarna ser att de kan fördjupa innehållet och göra det mer utmanande utifrån 

elevernas olikheter och intressen dyker dock det tredje temat upp, som lärarna målar upp som 

problematiskt. Det obligatoriska innehållet, med andra ord det centrala innehållet, tillsammans 

med kunskapskraven utgör så pass mycket ”stoff” att lärarna upplever att de inte hinner med 

att göra de fördjupningar som eleverna efterfrågar, varför man också legitimerar att ett mer 

utmanande innehåll som främjar utveckling av olika förmågor utestängs: 

(…) dels kan det ju vara att de kommer och ska prata om någonting så… och har man ganska fullt, 

det här ”men nu håller vi på med det här, det passar inte in här och nu och sen så… glömmer man 

lite bort det sen, och säger ”ja, men det får vi ta sen liksom, för nu ska vi börja med här och så, 

liksom faller det nästa bort lite i glömska (…) och sen kan det ju vara ibland också som att man 

känner att det här kanske inte riktigt känns… att det här behöver jag tänka hur man ska jobba med 

och så där, och då… ja… kanske man väljer bort det lite (…) man hamnar ju ganska långt ifrån det 

man har tänkt att prata om ibland, för dom spinner vidare till någon annanstans, men… där är man 

ju… tyvärr kanske lite så att, ”jamen nu har jag tänkt att göra det här”, att det kan vara svårt att 

fördjupa sig för mycket i någonting som dom tycker är väldigt intressant, utan att man… vill gärna 

tillbaka till det man har tänkt att man ska hinna med för annars… hinner man inte. För det är ju 

mycket stoff ändå, det känns ju, det är inte helt lätt att hinna med allting man… skulle vilja. 

(Hämtat från intervju 2016-11-11).  

(…) För oftast har dom ju, upplever jag, bra tankar om vad man kan göra och, men man kan känna 

sig lite stressad eller så här, ja, det hinner vi inte, eller det blir lite jobbigt eller besvärligt och så. 

(Hämtat från intervju 2016-11-17).   

Mängden ”stoff” i sig, det vill säga styrdokumenten, är dock inte den enda legitimeringen av 

utestängning då det kommer till ett fördjupat innehåll för ovanstående två lärare. Båda 

uttrycker dessutom, i egenskap av att vara ämneslärare, att fördjupningen försvåras av att de 

inte har samtliga ämnen med varje klass, varför de heller inte har möjlighet att ämnesintegrera 

innehåll i samma utsträckning som övriga lärare. Med andra ord går det inte att jobba vidare 

och fördjupa sig inom samma område i exempelvis ämnet svenska eller No-ämnet, då lärarna 

inte har dessa ämnen med samma klass. 

       Även om lärarna i många avseenden legitimerar utestängning av innehåll utifrån andra 

antaganden, eller orsaker, än vad styrdokumenten gör, förekommer också många uttryck för 
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att använda ett innehåll som är elevnära, det som har identifierats som ett fjärde tema. Dock 

görs detta ofta med mer eller mindre tydliga skillnader i jämförelse med styrdokumenten:  

(...)So är ju väldigt mycket sin egen del i samhället. Och vissa ser bara sin egen del, har ingen koll 

på samhället alls, att man utvecklas olika. Så att man får… anpassa lite grann. Många kan väldigt 

mycket, några har inte ens förstått att det finns en del utanför dom själva, utan dom är bara... 

självcentrerade. Så att man måste möta dom där dom är. Och kanske både utmana och... ta ner det 

till lägsta nivån, så att alla får... del av vad som ska, ja, vad som sker (skrattar till) i samhället. 

(Hämtat från intervju 2016-11-16). 

(…) dom är ganska... små ändå faktiskt, att det är... dom är väldigt jag, och har svårare att se (…), 

jag tror att det behöver va ganska nära dom för att det blir lite för stort och förstå annars... och 

kunna relatera till det... om man inte utgå från jaget där.. tror jag. (…) så tror jag ändå det är som 

en själv, att dom behöver liksom, har dom lite grundkunskaper och sen kan dom då när dom läser 

igen... fördjupa sig lite och, liksom se mer med lite, med andra ögon, men då har dom ändå en liten 

bas och... utgå ifrån, att det inte är helt nytt ämnet. Så jag tror nog att det är ganska bra att det är 

ganska verklighets… eller vad heter det, från en själv, för att… ja, dom är… har inte kommit så 

långt vissa (…) man är väldigt i sin egen lilla värld. (Hämtat från intervju 2016-11-11). 

Läraren i det senare exemplet ger i likhet med styrdokumenten uttryck för att innehållet 

behöver vara elevnära utifrån antaganden om att barnen i denna ålder har svårt att hantera och 

förstå ett innehåll om det inte utgår från deras ”egen lilla värld”. Dock skapas en viktig 

skillnad i formuleringen i jämförelse med styrdokumenten. Läraren menar att det också är 

”som med en själv”, och att det handlar om ”vissa”, vilket samtliga lärare också uttrycker vid 

ett flertal tillfällen. Därmed görs inte det nödvändiga i ett elevnära innehåll ekvivalent med 

hela gruppen ”barn i yngre skolåldrar”, samtidigt som behovet av ”en grund” inte heller utgör 

en differens mellan andra grupper, i detta fall gruppen vuxna. På så vis fortsätter lärarna att 

skapa föreställningar om att barn är olika då de förhåller sig till diskurser som gör barn 

ekvivalenta med varandra, varför det också går att konstatera att lärarna i dessa fall bidrar 

med till att komplettera eller ifrågasätta styrdokumentens barnsyn.  

       Sammanfattningsvis uttrycker lärarna stora skillnader i innehåll då de talar om So-ämnet 

på en generell nivå, utifrån antagandet att innehållet är på en låg nivå. Lärarna ger uttryck för 

en breddning av innehåll. Breddningen legitimeras genom antaganden om att barnet å ena 

sidan kan hantera en fördjupning och att barn är olika, vilket skiljer sig från styrdokumenten. I 

likhet med styrdokumenten legitimeras breddningen dock också utifrån att eleverna har ett 

intresse. Lärarna uttrycker också i likhet med styrdokumenten att det elevnära behövs, med 

skillnaden att det inte görs ekvivalent med barnet och inte heller differentieras från barnet. På 

så vis både förstärker och ifrågasätter lärarna diskursen. Samtidigt utestänger också lärarna en 

breddning av innehåll, men det legitimeras genom att de inte hinner på grund av allt stoff i 

styrdokumenten som behöver bearbetas. 
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Att arbeta med begrepp 
Då analysen av styrdokumenten visat på ett resultat där det finns en avsaknad av begrepp i det 

centrala innehållet riktat till barn i de yngre skolåldrarna utgick en av intervjufrågorna från 

hur lärarna tänker att man kan arbeta med begrepp i årskurs 1–3 och vilka överväganden de 

gör. Enligt lärarnas utsagor anser de att man kan arbeta aktivt med begrepp: 

(…) vi jobbar ju med den här So-boken också. Där är dom ju väldigt noga med att dom skriver ju 

upp nyckelbegrepp inför varje kapitel (…) som man kan titta lite på, tänka ”ja men det här kanske 

inte alla kan” och så kan man prata lite om dom orden i förväg (…). Att man försöker förklara 

begrepp och använda dom mycket. (…) man kanske börjar nästa lektion med att man repeterar, 

vad gjorde vi förra gången, och liksom tar upp dom här orden igen (…), så att det ska fastna. 

(Hämtat från intervju 2016-11-11). 

(…) då står det, har jag skrivit tre begrepp på planeringstavlan, än det de ska göra, dom begreppen 

vi jobbar med. Och sen när dom ska skriva en sammanfattning vad dom har lärt sig ska dom tre 

begreppen vara med (Hämtat från intervju 2016-11-16).  

De begrepp som står i det centrala innehållet används, men lärarna uttrycker också att de 

jobbar med många andra begrepp, något de legitimerar på lite olika sätt, men genom att bland 

annat uttrycka att de begrepp som styrdokumenten anger i det centrala innehållet är på låg 

nivå: 

Ja, dom bör dom ju verkligen kunna. Det är väl nästan lite lägsta nivå kan jag tycka. Att det är lite 

för (…) och sen är det ju inte lätt för alla, men att man nog… generellt skulle jag nog säga att det 

är ganska lätt för dom. Att man nog skulle kunna… bygga vidare, eller att man gör det automatiskt 

för att dom ändå liksom, att man tar in fler begrepp. (Hämtat från intervju 2016-11-17).  

Här legitimeras ett bredare innehåll än det kursplanen erbjuder utifrån att barnet anses vara 

tillräckligt kompetent att hantera det. Liknande uttryck kommer från en annan av lärarna: 

(…) Och när dom skriver, att dom försöker använda sig av begreppen. Att man inte är rädd för 

dom svåra orden heller, utan det tar längre tid att lära in dom, men dom kommer kunna använda 

om man använder dom. Att det är viktigt att använda begreppen, att man inte tänker att ”jamen 

dom är så små” då säger jag på ett annat sätt så att dom förstår. Att man använder dom, men man 

förklarar dom (…) Man låter dom själva försöka använda dom också. Att man uppmuntrar till det. 

(Hämtat från intervju 2016-11-16). 

Läraren ovan uttrycker vidare att begreppen är något man ständigt måste använda och sätta i 

flera olika sammanhang, utöver att försöka förklara vad de betyder och uppmuntra barnen att 

själva använda begrepp. Innehållet legitimeras genom att det anses vara viktigt och att barnen 

inte är ”för små” för att använda begreppen. Det legitimeras också genom lärarens 

förhållningssätt till användningen av begrepp, det vill säga att om läraren kan hantera 

användandet av begreppen och inte är rädd för att använda dem med sina elever, så kommer 

de att förstå och använda dem. Samma lärare fortsätter:  

Så det tycker jag är viktigt (…) både för läsförståelse och för… att utveckla deras ordförråd, att 

dom ska förstå samhället. Förstår man inte alla dom här orden som, när dom, när man är vuxen 

sen, i och för sig, då kanske man har hunnit lära sig dom senare, men då är det ju svårt att hänga 
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med. Då blir det ju inte ett demokratiskt samhälle heller, om man inte förstår. Barn gillar svåra 

ord! Så det, det är jag inte så rädd för. Att använda dom, jag tror att det är viktigt. (Hämtat från 

intervju 2016-11-16). 

Här legitimeras ett bredare användande av begrepp utifrån flera olika antaganden. Bland annat 

genom att det utvecklar barnens ordförråd och läsförståelse, men kanske framför allt för att 

begrepp är en del av vårt samhälle och att man blir utestängd från samhället om man utestängs 

från de ord som skapar förståelse för det.  

       Där föregående formuleringar kan ses som uttryck för skillnader i legitimering av 

innehåll går det också att se uttryck som liknar de i styrdokumenten, tydligast att 

användningen av begrepp kan legitimeras genom att göras elevnära och på så vis förenklas: 

(…) att dom ändå kan associera till sig själva liksom. Men det går ju inte riktigt att göra med allt. 

Men då upplever jag att det, det är ju lättare för dom om dom kan koppla det till, liksom till sig 

själva. (Hämtat från intervju 2016-11-17). 

(…) ja, men försöka rita lite, ja men just, rita lite tidslinjer också så där så att det ska bli nåt… 

visuellt också och konkret. (Hämtat från intervju 2016-11-11). 

Sammanfattningsvis går det alltså att se att lärarna, inom området begrepp, arbetar med ett 

mer omfattande innehåll som i vissa fall legitimeras genom antaganden som liknar de i 

styrdokumenten, men också genom antaganden som skiljer sig på så vis att de utgår från 

barnet som kompetent nog att hantera detta innehåll. 

Att arbeta med hållbar utveckling 
Då det kommer till hur lärarna resonerar angående vilket innehåll man kan använda sig av i 

undervisningen under området hållbar utveckling beskriver de, på samma sätt som i 

styrdokumenten, ett innehåll som ligger på en enkel och elevnära nivå:  

(…) vad är det här gjort av, vi slösar inte på papper, vi (…) pratar om maten (…). Vi diskuterar 

ofta det här med vegetarisk mat eller inte (…) att man försöker få in det lite… dagligen (…). 

Mycket är det här, hur kommer du till skolan, där har vi ju ibland så här, bilfria veckor. (…) men 

då var vi till och med på en återvinningsstation och kollade hur det, vad händer med det här 

materialet. Kan det återvinnas, och så vidare (…) det är ju ganska lätt att få med sig dom, på det 

tåget att det blir ju ganska praktiskt och så. Det blir ju nära för dom, att det liksom… Vi pratar ju 

lite det här med … ja, med leksaker, varför kan man köpa begagnat och vad är det som är bra med 

det och vad kan man göra med leksakerna själv (…). (Hämtat från intervju 2016-11-17).  

Samtidigt som en av lärarna också diskuterar ett innehåll som skulle kunna vara mer komplext 

utifrån ett antagande om att elever idag är mer ”medvetna” på grund av medvetna föräldrar: 

Jaa, jag tänker att man utgår från det barnen vet, och det dom ser. Idag är ju många barn medvetna 

om… ja, hur man kan tänka eftersom deras föräldrar är medvetna hur man kan tänka för att bidra 

till en hållbar utveckling. (…) Och utgå från det, vad finns i hemmet, vad kan man tänka på i 

hemmet och i klassrummet, och vad, liksom, vad kan just barnen tänka på. Och sen så, utifrån hur 

intresserade dom blir av det så kan man ju utveckla det vidare. (…) Så tänker jag, men sen… 

kanske man jobbar lite mer för att dom är mer intresserade… och vill veta mer. (Hämtat från 

intervju 2016-11-16).  
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På samma sätt som i styrdokumenten utgår samtliga lärare, i sina resonemang, från ett 

praktiskt innehåll nära barnets vardag och vad hen kan göra i den för att bidra till hållbar 

utveckling. I senaste exemplet skapas utrymme för ett innehåll som skulle kunna utvecklas 

och bli mer komplext, men då utifrån hur intresserade eleverna blir, det vill säga att det 

legitimeras på samma sätt som i styrdokumenten. Då lärarna diskuterar varför ett bredare 

perspektiv på hållbar utveckling inte väljs ut som innehåll i årskurserna 1–3, finns 

resonemang som delvis utgår från idéer om att innehållet behöver förenklas, som i följande 

exempel: 

(…) och då kommer vi ju också in på varför det är bra att ha loppis (…). Men sen tror jag ju det är 

svårt att få se hela persp, alltså, man tänker på hur det ser ut i hela… Vad händer på jorden, 

jordklotet, alltså det. Riktigt dit har vi väl inte riktigt… kommit tänker jag, utan det är ju så här… 

nära dom liksom. Jag tror dom har svårt och så här, det är ju såklart, dom skulle ju nog kunna ta in 

det också, men att det liksom påverkar… andra länder eller liksom hela världen påverkas ju av hur 

vi behandlar vår jord, eller vad man ska säga. (…). Nej, det vet jag inte riktigt om dom tar in. Eller 

det skulle dom nog kunna göra om man verkligen… men vi har nog hållit oss ganska så här… nära 

(…) i närområdet, liksom. Vad vet jag. (Hämtat från intervju 2016-11-17). 

Här menar läraren att ett bredare perspektiv på vad som händer kan vara komplext samtidigt 

som hen också uttrycker att eleverna nog också skulle ”kunna ta in det också”. Med andra ord 

verkar innehållet i detta fall snarare stängas ute med motiveringen att ”dom har svårt” att ”ta 

in” det, till skillnad från styrdokumenten då det stängs ute för att det är ett perspektiv som 

utgör en hotbild, och som av den anledningen inte borde tas upp för att skydda barnet mot 

känslor av hopplöshet och rädsla. Då samma lärare svarar på frågan om det finns något inom 

området hållbar utveckling som hen anser att man inte kan eller borde ta upp i årskurserna 1–

3 uttrycks snarare motsatsen: 

Neej, det skulle jag inte säga. Nej. Det är väl kanske att… nej, inte så, jag har inte tänkt så, att det 

är det, men… det kanske är så att vissa tycker, eller (…) dom kanske tycker att det är känsligt eller 

jobbigt, men inget som jag har reflekterat över, faktiskt, nej. (Hämtat från intervju 2016-11-17). 

Men på samma sätt som i styrdokumenten förekommer det också formuleringar som bygger 

på antagandet att barn, men också att deras familjer, behöver skyddas från ett 

undervisningsinnehåll, som i exemplen nedan: 

Jag tror nog att man kan ta upp det mesta, men man måste ju tänka sig lite på vilken nivå man tar 

upp det och hur… det är ju lätt också… alltså, det får inte bli heller att… dom blir skrämda och får 

dåligt samvete och inte, alltså… så att det är väl lite mer hur man pratar och så. Man tänker sig lite 

grann för… Men jag tror väl samtidigt att man måste prata om det också. (Hämtat från intervju 

2016-11-11). 

Det är lite ekonomiskt kanske (…) familjer har olika ekonomiska förutsättningar, att man kanske 

inte kan… det finns ju mycket som ska vara miljömärkt, och det ska vara ekologiskt, och det, som 

man kan prata om. Men det är ju också dyrare för familjerna, att man kanske inte kan säga att alla 

ska och måste, utan det måste ändå va… man måste ha ganska öppet sinne, liksom, så det inte blir 

att man… kränker dom som inte har förmågan att leva så, tänker jag. Utan att det är mer att man 
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kan tänka så, inte att man ska. (…) Det är väl samma sak med att skänka pengar till olika 

välgörenheter som jobbar inom hållbar utveckling, att man kanske inte får… ja, säga att det ska 

alla göra, det är jättebra att göra det. Alla kanske inte har möjlighet. Och då kanske man inte ska 

lägga något ansvar på barnen (…) Utan mest fokus på det som alla kan göra (…) det är i 

förhållande till vilken familj man lever i. (Hämtat från intervju 2016-11-16). 

 Här verkar det också, i enighet med styrdokumenten, som att eleven behöver skyddas från 

vissa känslor. En av ovanstående två lärare uttrycker också att hen ser att man kan jobba med 

ett innehåll som förhåller sig till vilka förutsättningar naturen skapar för människor då det 

kommer till var man kan bosätta sig och varför man flyttar. Med andra ord något som skulle 

kunna utgöra en hotbild, men som i likhet med styrdokumenten begränsar hotet till att 

behandla naturens påverkan på människan och inte tvärtom.  

       Sammanfattningsvis går det att se att lärarna i likhet med styrdokumenten beskriver ett 

elevnära och vardagligt innehåll. Det finns uttryck för en breddning av innehållet vilket, i 

likhet med styrdokumenten, legitimeras utifrån elevens erfarenheter och intressen. Även om 

samtliga lärare mer eller mindre uttryckligen säger att det egentligen inte finns ett innehåll 

som inte kan tas upp i årskurs 1–3 inom området hållbar utveckling så legitimeras ändå till 

viss del utestängning av vissa perspektiv, både utifrån antaganden om att innehållet behöver 

förenklas, vilket skiljer sig från styrdokumenten, och genom att barnen behöver skyddas från 

det, vilket stämmer överens med styrdokumenten.  

Att arbeta med religion 
Styrdokumentens formuleringar angående innehållet då det kommer till religioner i årskurs 1–

3 behandlar främst ytliga kunskaper som rör bland annat symboler och högtider för de tre 

största världsreligionerna, islam, judendom och kristendom (Skolverket 2011e, s. 187–188). 

Samtliga lärare uttrycker på olika sätt att de arbetar mer med religion än det läroplanen 

inbegriper i obligatoriskt innehåll. En av lärarna uttrycker det så här: 

(…) dom brukar också få göra en egen religion (…). Bara för att man ska ta fram att det är en 

egen, alltså det är ju egna tankar, det man jobbar med, det är deras livsåskådning som dom jobbar 

med. Det är inte nåt som redan finns, utan det är nåt som dom kan skapa själva. (…) Men dom 

brukar vara ganska intresserade, så jag tror att vi, jag och *** jobbar lite mer, lite djupare än vad 

det egentligen kanske står. Det är ett av dom ämnena man kanske går lite mer på djupet än vad 

man måste göra… och kanske för att man vill få med mer islam… och judendom. Kanske mest 

islam. Det finns fler muslimer än... i, i våran klass har vi ju i alla fall en. (Hämtat från intervju 

2016-11-16).  

Det djupare innehållet legitimeras genom barnens intresse, och att det finns en elev i 

klassrummet som identifierar sig som, i detta fall, muslim, varför det också anses nödvändigt 

att ge mer utrymme åt fler religioner. En annan lärare för en liknande tankegång efter att ha 

diskuterat kyrkobesök: 
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(…) men där kanske man skulle tänka till mer om man vet att man hade… elever som hade en 

annan tro och fundera om det var… hur man ska göra med det, för det vet jag ju när jag jobbade i 

***skolan, då var det ju några som inte fick följa med om vi gick in i kyrkan till exempel och så, 

och då är det ju… det är klart att då får man kanske fundera ett steg till hur man ska göra. (Hämtat 

från intervju 2016-11-11).  

Ovanstående lärare tänker med andra ord att man måste förhålla sig till och anpassa innehållet 

till de elever man har i klassen, varför innehållet återigen legitimeras utifrån elevernas intresse 

eller egna erfarenheter av religion. Samtidigt uttrycker också två av lärarna att innehållet i 

religion är på en väldigt enkel nivå, och en av lärarna ifrågasätter även de idéer som ligger 

bakom styrdokumentens formuleringar: 

(…) det känns ju väldigt, jag ska inte säga platt i trean, men att det är väldigt liksom, ja ”nu ritar vi 

ett kors här och då ska du veta att det tillhör kristendomen liksom, alltså, lite så. Sen är det ju, jag 

vet inte, man tänker på läroplanen så är den ju ändå, så måste den ju vara skriven utefter vad… 

Eller jag tänker så här, vad är det eleverna kan prestera? Eller, den är ju skriven på grunder liksom. 

Men då undrar man ju hur… ”Varför är det just där?”, eller ”varför kan inte det vara här?”, och så 

vidare. För jag kan ju känna att man skulle kunna gå, speciellt på religionen, gå djupare än vad 

man gör. (Hämtat från intervju 2016-11-17).  

Sammanfattningsvis går det alltså att se att samtliga lärare öppnar upp för ett bredare innehåll 

inom detta område av So-ämnet. Fördjupningen legitimeras i enlighet med den syn som 

uttrycks i styrdokumenten, det vill säga genom att barnen har erfarenhet av andra religioner 

eller att de uttrycker ett intresse för ett fördjupat innehåll samtidigt som det också finns 

uttryck för undran över ett väldigt enkelt innehåll där man också anser att innehåll skulle 

kunna flyttas från övre årskurser, utifrån ett antagande om att barnet kan hantera ett sådant 

innehåll.  

Att arbeta med ett feministiskt perspektiv inom religion 
Som ovan nämnt uttrycker lärarna att det går att jobba med ett innehåll inom religion som 

breddar och fördjupar området. Det gäller dock inte i samma utsträckning då det kommer till 

det feministiska perspektivet inom religion. En av lärarna uttrycker att det absolut är ett 

innehåll man kan jobba med i årskurs 1–3 med hänvisning till det hen anser vara ett alltför 

enkelt innehåll i övrigt, medan övriga förhåller sig lite mer skeptiska till att ta upp 

perspektivet: 

(…) Vilka värden som finns, det brukar vi inte komma in i religionen, utan mer att det är, liksom 

en historisk berättelse. Och sen att man kanske kommer mer in i det när man pratar om människors 

lika värde. Där har vi pratat om att flickor inte får gå i skolan i vissa länder och… att kvinnor inte 

får visa sig på dagen och… när vi pratade om det och barns rättigheter. (…) Barn idag är ju väldigt 

bra på jämställdhet, och på att pojkar och flickor är lika… tycker jag. Men i religionen tror jag 

inte, på samma sätt. Vi brukar titta på film som visar barn som lever i olika religioner fast i 

Sverige, men där kommer inte det riktigt upp heller, det perspektivet, utan mer hur man, vilka 

högtider man firar, hur, ja deras heliga platser ser ut, vilka traditioner man har i dom olika 

religionerna. Det är mer det än värden. (Hämtat från intervju 2016-11-16).  
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Läraren ovan uttrycker att det går att jobba med ett feministiskt perspektiv då det kommer till 

andra områden, som till exempel barns rättigheter, eftersom ”barn idag är väldigt bra på 

jämställdhet”, men perspektivet ges trots det inte utrymme inom området religion. Läraren 

legitimerar egentligen inte varför perspektivet utestängs i religion, men eftersom hen uttrycker 

ett antagande om att barnen är kompetenta då det handlar om att diskutera jämställdhetsfrågor 

i övrigt går det att tolka det som att det feministiska perspektivet i sig inte anses vara ett 

innehåll som barnen inte kan hantera. Frågan om varför perspektivet utestängs i religion 

kvarstår dock. Liknande tankegångar uttrycks hos en annan av lärarna: 

(…) nä, jag tänker väl lite det att det är väl lite såna frågor man kan jobba med lite högre upp 

också (…) man tänker ju till mer på genus överhuvudtaget nu också senare år än vad jag gjorde när 

jag började jobba som lärare (…) Men just i religionsundervisningen så vet jag inte om jag… Då 

tänker jag väl att det kanske är större frågor lite när man… kan diskutera lite mer och att dom har 

kommit lite längre. (Hämtat från intervju 2016-11-11).  

Här verkar läraren utgå från att just religionsundervisningen i kombination med feministiska 

perspektivet gör att det blir för komplext i de yngre åldrarna och att barnen behöver ha 

”kommit lite längre”. Det går inte att avgöra om den förre läraren utgår från samma 

antagande, men det går att konstatera att utestängningen av det feministiska perspektivet inom 

religionskunskap inte tydligt låter sig legitimeras. På samma vis som med styrdokumenten 

skulle utestängningen kunna legitimeras genom antaganden om att det finns inbäddade 

konflikter inom detta perspektiv, konflikter som barnen behöver skyddas från, samtidigt som 

det också skulle kunna finnas antaganden om att dessa konflikter i sig utgörs av ett mycket 

komplext nätverk av innehåll som inte enkelt låter sig förklaras, varför barnet inte antas kunna 

ta till sig innehållet.  

       Genom att titta på ett annat område som samma lärare diskuterar, aktuella 

samhällsfrågor, legitimeras ibland utestängning eftersom föräldrar har uttryckt att de inte vill 

att ett innehåll ska tas upp, något som utvecklas vidare under nästa rubrik. Här menar lärarna 

att föräldrakontakten är oerhört viktig och att det är viktigt att lyssna in vad de har för 

önskemål samtidigt som de också menar att föräldrarnas ifrågasättanden är något som 

förekommer särskilt mycket inom ämnet religion. Lärarna ger vid ett flertal tillfällen uttryck 

för att religionsämnet är ett särskilt känsligt ämne varför det således kan vara minst lika svårt 

att legitimera ett innehåll som att utestänga det. 

       Sammanfattningsvis går det därför att konstatera att utestängningen av det feministiska 

perspektivet legitimeras någonstans i gränslandet mellan antaganden om att innehållet inte 

kan förenklas tillräckligt och antaganden om att innehållet skapar känslor eller konflikter som 

barnet behöver skyddas från. Det vill säga att lärarna här förstärker perspektivet från 
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styrdokumenten. Å andra sidan uttrycks också en självklar legitimering av innehållet utifrån 

föreställningen om att barnet kan hantera ett sådant innehåll, något som ifrågasätter diskursen 

i styrdokumenten. 

Att arbeta med aktuella samhällsfrågor 
Analysen av styrdokumenten visade att innehåll inom området aktuella samhällsfrågor som 

hanterade hotbilder och konflikter var ett innehåll som utestängdes i årskurserna 1–6, något 

som främst legitimerades genom att det skulle skydda barnet från känslor som skapade oro. 

Liknande tendenser går att se i det som lärarna uttrycker samtidigt som det också finns många 

skillnader, såväl i val av innehåll som i legitimering av utestängt innehåll. 

       Samtliga lärare uttrycker att de jobbar med innehållet i TV-programmet ”Lilla Aktuellt” 

på något vis, men också med dagstidningar varvat med innehåll som eleverna själva stött på 

och tar upp i undervisningen. Lilla aktuellt kan förstås som en del av en barnkultur. Samtidigt 

menar lärarna att programmet egentligen inte riktar sig till årskurserna 1–3, utan till senare 

årskurser, varför det också finns uttryck för en breddning av det innehåll som annars riktar sig 

till dessa årskurser. Det förekommer dock tillfällen då lärarna ändå utestänger innehåll från 

Lilla Aktuellt och det legitimeras främst av två anledningar, den första utgår från att: 

(…) allting är ju inte, ja, jätteintr, eller allt är väl intressant, men allt är ju inte lika viktigt, att man 

då plockar ut det så här, ja nu fokuserar vi på diskussionen efteråt på det här liksom. Man har tänkt 

ut innan vad, vad man vill lyfta från programmet. (Hämtat från intervju 2016-11-17). 

Här legitimeras utestängning utifrån att innehållet inte anses vara viktigt. I 

intervjusammanhanget går det att förstå att läraren menar att innehållet i Lilla Aktuellt ibland 

kan vara på en ganska låg nivå och att vissa inslag därför upplevs som ovidkommande. Den 

allra tydligaste legitimeringen av utestängning, då det kommer till programmet Lilla Aktuellt, 

görs dock på grund av föräldrar:  

Jag har ju haft klasser där föräldrar inte velat att vi ska titta på Lilla Aktuellt och så där, det är ju 

egentligen från årskurs 4, men, att man kan titta på det i visst syfte liksom. Och då måste man 

kanske acceptera det också, tänker jag, för det är ju lite mer utanför deras… erfarenhetsvärld. 

(Hämtat från intervju 2016-11-11). 

Samtliga lärare menar att föräldrar haft åsikter då det kommer till innehållet som behandlar 

aktuella samhällsfrågor. Här legitimeras utestängning av innehållet dock av två anledningar. 

För det första eftersom föräldern utrycker en önskan om att så sker, för det andra att den 

önskan kan accepteras eftersom innehållet ju är ”lite mer utanför deras erfarenhetsvärld”. Det 

finns dock tillfällen då lärarna också uttrycker att de ändå behöver behandla innehållet, trots 

föräldrars påtryckningar: 

Nä, jag vet vi kollade på Lilla Aktuellt och då var det lite om det här med nån vuxen som hade 

tagit kontakt med barn på nätet och bett dom klä av sig och filmat och så där, och då var det en 
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mamma som var väldigt upprörd och att… att vi hade pratat om det och tyckte att hennes barn får 

inte va ute på några... men där var inte jag... jag var inte riktigt överens med henne då om att... för 

hon menade på att, ”jamen det är inga andra heller som... ja, jag känner så många äldre barn också, 

dom är knappt ute dom heller” och så där, men jag sa det att det är ju jättemånga i klassen som har, 

facebook och, ja.. instagram och sånt där och...som är ute, som pratar om det och vi hör att dom 

har det, fast det är åldersgränser, och då, känns det som att då är det ju ändå viktigt att… prata om 

det också. (Hämtat från intervju 2016-11-11). 

Även om föräldern inte vill att innehållet ska behandlas, legitimeras det den här gången 

utifrån antagandet om att barn är olika, i detta fall olika i bemärkelsen har olika erfarenheter 

och att innehållet då blir viktigt eftersom det är en del av många andra elevers 

”erfarenhetsvärld”. Innehållet anses viktigt för att det är något som eleven bör vara medveten 

om och som hen själv skulle kunna stöta på då hen använder olika sociala medier. I övrigt 

uttrycker samtliga lärare att de förhåller sig mycket till föräldrar och deras åsikter då de 

överväger vilket innehåll som ska användas, föräldrakontakten uttrycks som oerhört viktig. På 

så vis bidrar också föräldrar till att förstärka skyddet och stänga ute innehåll. 

       Då det kommer till ämnen som rör just barn som far illa uttrycker samtliga lärare att de 

ständigt överväger hur ämnet ska tas upp snarare än om det bör tas upp. Här återfinns många 

likheter med Löfs (2011) studie där innehållet legitimeras för att barnen måste övas på att 

hantera det riskfyllda samhälle som barndomen är en del av. Innehållet legitimeras oftast i 

likhet med Löfs resultat eftersom det anses vara förenligt med en risk att barn faktiskt stöter 

på omständigheter där vuxna utnyttjar dem och gör dem illa, och att de då behöver vara 

medvetna om denna risk för att kunna hantera den. I övrigt uttrycker lärarna, i likhet med 

styrdokumenten, en försiktighet då det kommer till att använda innehåll som kan oroa eller 

skrämma barnen:  

Det är ju jättesvårt just när det händer saker (…) ofta är det ju svårt och man tänker att det här vill 

vi kanske inte prata så, för det kan skrämma dom och så. Så är det ju svårt för att många har ju hört 

det, och, jag menar jag tänker när det var det här i Trollhättan och dom här sakerna så är det ju 

ändå nånting dom kommer med och då måste man ju lite diskutera det men försöker hålla det då 

på en... nivå så dom inte… blir skrämda för det finns ju många då som har hört, ja, värre historier 

och nu vet dom att det är nån som kommer (…) ja, men nu kommer det komma nån hit, och alltså, 

det är svårt det här att, att lyssna på deras oro samtidigt som man då inte ska förstärka den, utan 

man vill... debba den, samtidigt som dom måste ju naturligtvis va försiktiga och såna där saker, 

och det är svårt (…). (Hämtat från intervju 2016-11-11). 

Läraren menar först att det kanske är ett innehåll som hen egentligen inte vill ta upp eftersom 

det kan skrämma eller oroa barnen. I likhet med styrdokumentens skyddsdiskurs uttrycks här 

en legitimering av utestängning eftersom det kan skapa vissa känslor hos barnen. Innehållet 

legitimeras dock ändå eftersom det är något som ”dom kommer med” och att man då måste 

diskutera det, något som också går hand i hand med styrdokumentens formuleringar om att 
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innehåll ska behandlas eftersom eleverna ”snappar upp” händelser (Skolverket 2011d, s. 20) 

Dock ska det göras på en nivå som inte förstärker oroskänslorna, som redan finns där, utan 

som stävjar dem. Legitimeringen ligger således i möjligheten att minimera oroskänslorna. 

Liksom i styrdokumenten är det också ett återkommande tema bland samtliga lärare. Det finns 

en utbredd rädsla över att skapa känslor av oro bland barnen och man aktar sig för att ta upp 

saker som kan skapa känslorna, men hanterar innehållet om känslorna redan finns där. En 

annan lärare uttrycker liknande tankar: 

Ja, det var ju clownerna här… som var ute… och... då var det väl så att det var flera som gick runt, 

pratade inte med oss vuxna, men gick runt och skrämde varandra, hittade på saker. Då fick vi ju ta 

upp det men, då visste vi ju att det var fler barn som inte hade hört någonting. Så då får man ju ta 

upp det på ett sätt som gör att… man inte får dom barnen att bli rädda (…) (Hämtat från intervju 

2016-11-16). 

Anledningen till att den aktuella nyheten om clowner behandlades var enligt läraren att barnen 

gick runt och skrämde varandra och ”hittade på saker”. Exemplet ovan visar på ytterligare ett 

fall där syftet att stävja oroskänslor legitimerar innehållet. Samma lärare uttrycker vidare att 

hen väntar med att ta upp ”svåra och komplexa” frågor tills barnen själva tar upp ett sådant 

innehåll för att inte ”väcka” saker de inte är redo för, vilket också kan förstås som uttryck för 

att inte vilja skapa vissa känslor hos eleverna, eller för att barnet inte anses kunna hantera 

dessa hotbilder. Innehåll utestängs med andra ord om det skapar oro, men legitimeras med 

syftet att minska oron om den redan existerar bland barnen.  

       Sammanfattningsvis uttrycker lärarna att de jobbar med ett innehåll som utgår från såväl 

”barnkultur” som från nyheter riktade till vuxna. Lärarna diskuterar mest innehåll som av 

olika anledningar utestängs eller som anses vara svåra att ta upp. I likhet med styrdokumenten 

sker legitimering av utestängning bland annat genom att lärarna inte vill skapa oroskänslor 

bland eleverna. Innehåll legitimeras för att lärarna då kan stävja oroskänslor i sådant som de 

redan stött på. I likhet med Löfs (2011) studie finns också uttryck för att innehåll legitimeras 

genom att elever behöver öva på att hantera de risker som ingår i samhället. Här utestängs 

dock innehåll om inte eleven själv tar upp det, eller om det handlar om risker som det inte 

omfattas av ännu. Ibland legitimeras också utestängning utifrån att föräldern ifrågasatt 

innehåll som inte ansetts vara elevnära. Lärarna bidrar genom hur de resonerar främst till att 

förstärka perspektivet om skydd från styrdokumenten. 
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6. Slutdiskussion 

Detta arbete har gått ut på att synliggöra föreställningar om barn som förekommer inom 

skolan som praktik. Den syn på yngre barn som skrivs fram i styrdokumenten utgår från 

teman om barnet som socialt och kognitivt omoget och därför i behov av förenkling, relevans 

och beskydd. Då det kommer till det tema i styrdokumenten som utgår från att barnet är 

självcentrerat eller har svårt att hantera abstrakta relationer och därför är i behov av förenkling 

går det att se att lärarna både ifrågasätter och upprätthåller diskursen, men att det också kan 

bero på vilket innehållsområde det handlar om. Då lärarna mer generellt talar om det centrala 

innehållet i So-ämnet riktat till årskurserna 1–3 uttrycker samtliga att ämnet är komplext men 

att styrdokumenten erbjuder ett innehåll som är på en relativt låg nivå, varför de också verkar 

eftersträva en balans mellan det styrdokumenten erbjuder i innehållsväg och det som eleverna 

efterfrågar. Samtidigt ger lärarna också uttryck för att förenklingen genom det elevnära ofta är 

en förutsättning för att barnen ska ta till sig innehållet, dock med tillägg som skapar 

betydelser av att det inte är något specifikt för just barnen i den yngre skolåldern utan något 

som också kan göras gällande för exempelvis vuxna som grupp. Dessutom tillskriver inte 

lärarna behovet av det elevnära på samtliga individer i gruppen, det görs inte ekvivalent med 

yngre barn, utan i stället betonas barnens olikheter då det kommer till förutsättningar, 

förmågor och behov. Genom sådana antaganden skiljs inte det elevnära ut som ett speciellt 

och nödvändigt behov för den specifika barngruppen elever i årskurserna 1-3, till skillnad 

från styrdokumenten. På så vis reduceras inte heller skillnader mellan individerna i gruppen 

på samma sätt, utan påtalas i stället på ett flertal ställen. Lärarnas utsagor genomsyras 

generellt av föreställningar om att barns behov och förmågor skiljer sig väldigt mycket åt. Det 

handlar mycket om var och vem man är, inte om vilken grupp man tillhör, något som kanske, 

för att prata med Halldén (2007), kan spegla det faktum att lärarna i sin praktik möter barnet 

och inte formulerar innehållet avskilt från det. 

       Det är förstås mer komplext än så. Utifrån lärarnas intervjusvar går det inte att göra några 

generaliseringar, de förstås som nämnt i metoddelen bara som en beskrivning av en liten del 

av samhället inifrån. Dock finns det intressanta delar att ta upp utifrån studiens resultat. 

Lärarna ifrågasätter, som nämnt, vid ett flertal tillfällen den syn på barn som uttrycks i de 

nationella styrdokumenten och verkar ofta vilja öppna upp för ett djupare och/eller bredare 

innehåll utifrån att barnen anses vara tillräckligt kompetenta att hantera såväl abstrakt innehåll 
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som hotbilder. Det fri- och tolkningsutrymme lärarna har och som styrdokumenten öppnar 

upp för verkar dock främst stängas av andra faktorer än av att lärarna förstärker de 

barndiskurser som dokumenten ger uttryck för. Styrdokumenten i sig utgör en sådan ram i och 

med allt det stoff som lärarna uttrycker att de måste förhålla sig till och behandla i 

undervisningen. Ett annat exempel finner vi bland annat i föräldrar som begränsar ett 

djupare/bredare innehåll utifrån diskurser som utgörs av idéer om skydd från hotbilder 

och/eller konflikter. En intressant iakttagelse här är också att detta skydd görs gällande högre 

upp i åldrarna och därför verkar vara svårare att hantera och förhålla sig till som lärare i 

årskurs 1–3. Lärarna speglar genom sina diskurser en del av skolan som praktik och förhåller 

sig till en mängd olika faktorer på en nivå, medan styrdokumenten som diskursiv praktik 

förhåller sig till och speglar andra faktorer. Även om dessa ramar inte utgör studiens fokus, 

och inte heller har synliggjorts på samma sätt (speciellt inte de ramar som skapas för 

styrdokumentens formuleringar) på grund av studiens syfte och frågeställningar, så är det 

intressant att se hur lärarnas legitimering av innehåll, i mycket stor utsträckning, legitimeras 

utifrån strukturella faktorer och inte lika mycket speglar en syn på barn. Genom lärarnas 

utsagor har vi fått ta del av diskurser som inte bara är med och formar ett tänkt innehåll utan 

som också speglar skolans praktik och synliggör förutsättningar som begränsar ett innehåll.  

       Resultatet öppnar i övrigt upp för en mängd nya frågor. Lärarnas utsagor kommer från 

intervjuer, men vad som faktiskt händer i praktiken med innehållet utifrån den syn på barn 

som konstrueras är något att forska vidare i. Så även hur andra diskursiva praktiker formar 

och omformar So-ämnet och hur barn själva är med och konstruerar sin egen barndom samt 

hur de uppfattar och förstår sig själva i relation till skolan som institution, men också hur de 

förstår sig själva i relation till de olika skolämnena. Andra intressanta frågor som väckts under 

studiens gång är också hur mycket lärarnas förhållningssätt till de olika delarna i 

styrdokumenten begränsar eller möjliggör olika typer av undervisning. Speciellt med tanke på 

att det, bland de tre intervjuade lärarna, visade sig att de lärarna som uttryckte att de förhöll 

sig mycket till kursplanernas syftesdel och förmågor i mycket större utsträckning också 

uttryckte en förändring av styrdokumentens barndiskurser än den lärare som mer förhöll sig 

till kunskapskraven och det centrala innehållet.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Presentation (Namn, ålder, utbildning, verksam som lärare i x år) 

- Generellt – Hur läraren förhåller sig till styrdokumenten. Vad tänker läraren om de olika 

delarnas funktioner och hur förhåller hen sig till dem vid planering av undervisning och 

utförandet av undervisning.  

- Generellt – Lärarens tankar om att jobba med So-ämnet i de lägre skolåldrarna. Utmaningar? 

Glädjeämnen? 

- Hur läraren tänker att man kan arbeta med nedanstående områden i årskurserna 1-3. Vilka 

överväganden som görs med avseende på innehåll och olika situationer som uppstår: 

 

Aktuella samhällsfrågor 

 

Religion/Historia (främst innehåll och det feministiska perspektivet, konfliktfrågor) 

 

Begrepp 

 

Hållbar utveckling (tre dimensioner?) 

 

Om det inte kommit upp: 

- Lärarens tankar ang. det erfarenhetsbetonade, närhet, intressen, konkret, kontextuellt, 

förenklat jmfrt med senare åldrar. 

- Har elever någon gång, utifrån sina intressen och/eller erfarenheter, berört områden/ämnen 

som läraren upplevt inte går att hantera inom ramen för undervisningen? Exempel. 

 


