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Abstract 

Kursplanen i samhällskunskap A i praktiken - En kvalitativ studie av fem 

samhällskunskapslärares implementering av kursplanen i sin undervisning. 

 

Författare: Damir Bodnar 

Handledare: Kenneth Awebro 

Termin: HT 2009 

 

This thesis investigates how teachers in political science course A, all from municipal upper 

secondary schools work with planning their lessons. Due to nationwide regulations and goals 

set by the The Swedish National Agency for Education, the teachers have to plan their lessons 

basing on these regulations. However it is not defined how to concretely implement these 

regulations when planning for the lessons, which may lead to the fact that the teachers’ own 

interpretations of the regulations cannot be fully avoided in the process of planning for the 

lessons. The investigation consists of five interviews made with teachers in political science, 

all from municipal upper secondary schools. The teachers who have taken part in this report 

come from two different municipal upper secondary schools. The result in this report partly 

shows that although the basic reference topics set by The Swedish National Agency for 

Education is the same for each teacher in political science, the planning of the lessons 

structure can be very different. For example, when the five teachers plan how to make the 

pupils understand the concept of “democracy”, they all planned their lessons having the 

regulations and goals in mind, but they all have a unique approach in how to prepare for their 

lessons and explain the concept of “democracy” for their pupils.  
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Implementation, syllabus, political science course A, lesson planning, municipal upper 

secondary school 
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1 INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 

I kursplanen nedanför står vad lärarna i samhällskunskap A på gymnasiet ska ta upp under 

kursen samhällskunskap A. Samma nationella kursplan skall uttolkas av samtliga 

samhällskunskap A-lärare i hela Sverige. Kursmålen gäller för alla lärare och för alla elever i 

hela Sverige, och skall i teorin göra så att alla elever skall få samma innehåll i sina 

samhällskunskapslektioner oavsett vart man bor. Men hur gör lärarna på lokal nivå konkret då 

man lägger upp sina lektioner? Hur implementerar man kursplanen praktiskt i 

undervisningen? I skolverkets nationella kursplan för samhällskunskap A på gymnasiet så 

finns följande kursmål som eleverna skall ha uppnått efter kursens slut:   

 

”Eleven ska ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett 

demokratiskt arbetssätt, 

 

kunna förstå hur politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden har format och 

ständigt påverkar såväl vårt eget samhälle som det internationella samhället, 

 

ha kunskaper om det politiska systemets funktion på lokal, regional, nationell och EU-nivå, 

kunna förstå hur man kan påverka politiska beslut på lokal, regional och nationell nivå, inom 

EU samt internationellt, 

 

kunna formulera, förstå och reflektera över samhällsfrågor ur såväl historiska som framtida 

perspektiv, 

 

kunna lägga etiska och miljömässiga perspektiv på olika samhällsfrågor, 

 

kunna använda olika kunskapskällor och metoder vid arbetet med samhällsfrågor och 

 

känna till hur åsikter och attityder uppstår samt vara medveten om hur värderingar och 

ställningstaganden formas.” 

(Skolverket: Kursplan för SH1201 - Samhällskunskap A, 2000:7) 

 

Det är lärarna som är ytterst ansvariga för att dessa ovanstående kursmål implementeras i 
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skolans undervisning. När detta forskningsarbete skrivs, november och december 2009, så 

förbereder även en projektgrupp på Skolverket en reform som går under beteckningen 

”gymnasium 2011”, där samhällsvetarprogrammet på gymnasiet delvis skall struktureras om. 

Här poängteras bland annat precis som i kursplanen för samhällskunskap A här ovanför, att 

målen skall vara styrande för utbildningen, och kanske ännu viktigare ur 

samhällskunskapslärarnas perspektiv att målen skall: 

 ”…fungera som underlag för planeringen av undervisningen inom hela programmet”.  

(Skolverket: Projektgruppen för Gy 2011 inom Skolverket, 2009-10-19 Dnr 2009:538) 

 

Frågan är om den nya gymnasiereformen hinner gå igenom, då det när detta skrivs i slutet av 

2009, är ett år kvar till riksdagsval. Frågan är om reformen eventuellt kommer att medföra 

några förändringar för kursplanen i samhällskunskap A? 

 

1.2 Historisk bakgrund – Kursplanen för samhällskunskap i gymnasieskolan 

Till hjälp för att få en liten historisk överblick över hur kursmålen sett ut, så har jag använt 

mig av samhällskunskapsforskaren Folke Vernersson, som i sin bok ”hur lärare i 

samhällskunskap ser på sin egen undervisning”, tar upp hur kursplanen för samhällskunskap 

för gymnasiet har sett ut rent historiskt under de senaste 40 åren. I den kursplan som gällde 

ifrån 1970 och som delvis uppdaterades 1978 så var de stora fokusområdena enligt 

Vernersson:  

 

- Befolkning, bebyggelse och näringsliv under skilda naturbetingelser samt med olika 

ekonomiska, politiska och sociala förhållanden 

- Samhällsekonomi och ekonomisk politik 

- Samhällsplanering 

- Statsskick, politiskt liv, politiska åskådningar 

- Opinionsbildning 

- Internationell politik och ekonomi 

- Aktuella samhällsfrågor 

(Vernerson, 1994:33) 

 

Vernersson menar att ifrån 1970 och fram till mitten av 1990-talet så har kursplanens 

utformning och uppdatering lett till att den successivt förtydligats (Vernersson 1994:33) 

Han menar sig vidare kunna se en tendens i sina undersökningar beträffande vad lärarna 
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prioriterade i sin undervisning under början av 1990-talet, nämligen först och främst att 

lärarna fokuserade mest på de statsvetenskapliga perspektiven, men även en hel del på de 

nationalekonomiska aspekterna (Vernersson 1994:34) 

 

I den kursplan för samhällskunskap som 1989/1990 implementerades i det svenska 

skolväsendet så konstaterar Vernersson att kursmålen definieras på följande sätt: 

 

-     Politik, ekonomi, arbetsliv och sociala förhållanden. 

- Rumsliga samband: Lokalisering, centralitet och naturförutsättningar. 

- Internationella relationer 

(Vernerson, 1994:33) 

 

Vernersson sammanfattar sin syn på vad samhällskunskapsämnet borde ha för syfte för 

eleverna och använder ett kinesiskt ordspråk för att illustrera detta: 

”Ger man en människa en fisk försörjer man henne en dag. Om man lär henne att fiska, 

försörjer man henne alla dagar” (Vernersson 1989:31) 

 

Undertecknad uttolkar utifrån Vernersson och kursplanen för samhällskunskap A det ovan 

nämnda som att samhällskunskapsämnet borde vara ett ämne som förbereder ungdomarna i 

skolan för den konkreta och komplexa värld som väntar dem efter det att skolans roll tagit 

slut. Samhällskunskapsämnet i stort och kursplanen för samhällskunskap A skall specifikt ge 

eleverna kunskap om hur samhället har sett ut, hur det ser ut, och vilka olika spelregler som 

gäller för det demokratiska samhälle som vi lever i och vad som väntar eleverna när de är 

färdiga med sina studier och exempelvis kommer ut i arbetslivet och i samhället som stort. 

I avsnittet ”sammanfattade analys” kommer jag att jämföra Vernerssons uttolkningar som 

redogjorts för här ovan, med resultaten av mina fem intervjuade respondenter, och se vad som 

eventuellt skiljer och förenar våra forskningsarbeten åt.  

 

1.3 Problemformulering 

I samhällskunskap A för gymnasiet som skolverket har ratificerat och fastställt så finns en 

kursplan som skall ge klara riktlinjer om vilka delar som skall finnas med under kursens gång. 

Läs bilaga 1 eller bakgrunden här ovan för att se kursmålen för samhällskunskap A.  

Lärare såväl som elever och exempelvis föräldrar, skall då man läser kursplanen kunna förstå 

vad man förväntas gå igenom och ha uppnått efter kursens slut. I teorin skall alltså alla elever 



8 
 

och lärare i hela Sverige utgå ifrån samma kursplan och hypotetiskt sätt få en likvärdig 

utbildning oavsett vart i landet man bor.  

 

Högst sannolikt så kan det dock vara svårt att tro att alla lärare i samhällskunskap A tolkar 

kursplanen på exakt samma sätt, och urvalet som görs torde skilja sig antingen lite eller 

kanske markant lärare emellan då de planerar för sina lektioner. Man kan konkret föreställa 

sig ett scenario med exempelvis en grupp bestående av 10 individer som läser en och samma 

text utan att ha fått möjligheten att samtala med varandra och utan att ha fått skaffa sig en 

”kollektiv sanning” om hur man bäst kan förstå och uttolka en viss text. Delvis tror 

undertecknad att även detta scenario gäller för uttolkningen av kursplanen för 

samhällskunskap A, där lärarna läser kursplanerna och kanske i arbetslag, eller möjligen mer 

eller mindre individuellt, bestämmer vad som skall prioriteras. Därför så görs i denna uppsats 

ett kvalitativt forskningsförsök i att undersöka hur fem samhällslärares uttolkning och 

konkreta utförande av kursplanen i samhällskunskap A kan te sig.  

 

1.4 Syfte 

Målet med denna uppsats är att genom de kvalitativa intervjuer som gjorts med fem lärare i 

samhällskunskap A på två olika gymnasieskolor i Stockholm, försöka att förstå hur de fem 

samhällslärarna applicerar innehållet i kursplanen för samhällskunskap A konkret i 

planerandet av sin undervisning.  

 

 

1.5 Frågeställningar 

Om det kan förutsättas att samhällskunskapslärare i Sverige mer eller mindre använder sig av 

kursplaner, hur omsätter de fem intervjuade lärarna i detta forskningsarbete kursmålen för 

samhällskunskap A på gymnasiet då planerar för sina lektioner? 

De fem intervjuade samhällskunskapslärarna har svarat på hur de gör för att få med följande 

fem utvalda kursmål i sina lektionsplaneringar och frågeställningarna berör: 

 

1) Demokratins framväxt och ett demokratiskt arbetssätt 

2) Politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden 

3) Samhällsfrågor utifrån historiska som framtida perspektiv 

4) Etiska och miljömässiga perspektiv 

5)   Tillämpningen av kunskapskällor och metoder 
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1.6 Tidigare forskning 

Forskning inom skolämnet samhällskunskap och dess implementering av kursplanerna har 

tidigare bedrivits med olika typer av infallsvinklar och fokuspunkter, främst är det Vernersson 

och även Svingby som forskat mest inom ämnet. Dock så är den tidigare forskning som har 

gjorts med fokus på pedagogiska frågor och kursplaner förhållandevis liten och härstammar 

ofta ifrån slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Folke Vernersson och Gunilla Svingby 

är två av de ledande forskarna inom samhällskunskap och med stort fokus på bland annat 

pedagogiska frågor och hur kursplanerna utvecklats under de fyra senaste decennierna. 

Vernersson undersöker i sina böcker ”Undervisa i samhällskunskap” (1989) och ” Hur 

samhällslärare ser på sin egen undervisning” (1994) hur lärare inom samhällskunskap ser på 

sin egen undervisning, sin roll som demokratisk och pedagogisk lärare, och förmedlare av de 

kursplansmål som skolverket fastställt.  

 

Gunilla Svingby har i sin bok ”So i fokus” (1989) med hjälp av andra forskare försökt reda ut 

hur man inom SO-undervisningen skall kunna få lärare och elever att gå ifrån en rent 

faktamässig inlärning, till en inlärning som med hjälp av begrepp och modeller kan fördjupa 

kunskaps- och förståelsenivån.  

 

Examensuppsatser med fokus på samhällsämnet och dess pedagogiska roll och funktion inom 

den svenska skolan finns det delvis en hel del om, men dock inte med den avgränsning som 

undertecknad valt att fokusera på, det vill säga hur samhällskunskapslärare tillämpar 

kursplanen då de planerar för sina lektioner.  

 

I Globala frågor i samhällskunskap A– uppnås målen? (2007) så intervjuar Alsterlund   

tre lärare inom samhällskunskap A för att se hur de får med målet om ”globalisering” i sin 

undervisning. Till sin hjälp i framställandet av intervjufrågorna har Alsterlund använt sig av 

läroplanen. Resultatet av undersökningen, enligt Alsterlund, visar dels på att samtliga 

intervjuade lärare är missnöjda med olika aspekter av gymnasieundervisningen, samtidigt som 

två av de tre intervjuade lärarna mer eller mindre är nöjda med Alsterlunds fokusområde, det 

vill säga globala frågor inom samhällskunskap A. 

 

Bodell och Norell tar i sin avhandling Åtta gymnasielärares didaktiska tankar om 

samhälls- och historieundervisning och en nutidshistorisk händelse (2008) upp åtta 

gymnasielärares didaktiska tankar kring en nutidshistorisk händelse. Man tycker sig kunna 
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påvisa att nutidshistoria är ett ämne som får lite plats inom dels historia och samhällskunskap 

på gymnasieskolan. Den nutidshistoriska händelse man använt sig av i sin avhandling är 

attentaten emot world trade center i New York 2001. En del slutsatser man tycker sig kunna 

dra är att som lärare måste man distansera sig och fråga varför man gör de val man gör. Att 

som lärare gå på rutin kan både vara bra och dåligt enligt Bodell och Norell, men bara man är 

klar över syftet med det man gör tror de att det mestadels kan vara något bra. 

 

I Det didaktiska filtret - Att didaktisera kursplaner (2008) så menar Jägestedt och Persson att 

lärarens viktigaste uppgift är att uppfylla målen i kursplaner och läroplaner. Man har valt att 

avgränsa sin undersökning till att analysera kursplanen i religionskunskap för grundskolan. 

De syften för religionskunskap för grundskolan de uppfattade sig se var: medborgarfostran i 

den svenska skolans värdegrund, personlig utveckling, toleransskapande och 

samhällskunskap. Jägestedt och Perssons frågeställningar hade enligt deras egen utsago ingen 

specifik teoretisk fokuspunkt, utan man har använt sig av dels didaktikteori, läroplansteori och 

hermeneutik för att försöka belysa sina uttolkningar och resultat. Man har försökt att påvisa 

hur en specifik teori rörande läroplanernas didaktiska tillämpning skulle kunna se ut. 

 

I Fostran till goda samhällsmedborgare i demokratins tjänst? En studie om ämnet 

samhällskunskap på gymnasiet och dess ämnesinnehåll (2004) så försöker Johansson att 

uttolka huruvida samhällskunskapslärare ser samhällskunskapsämnet som en 

demokratifostrande roll och hur man får med demokratibegreppet i sin undervisning. 

Johansson menar att demokratibegreppet kommer fram både i teoretisk och i praktisk form. 

Teoretiskt så inkluderar lärarna begreppet i olika undervisningssammanhang, så som då man 

talar om politik mm, och praktiskt tillämpas demokrati då eleverna får vara med och rösta om 

olika saker och tillsammans med lärarna utforma undervisningen. 

 

1.7 Avgränsningar 

För att icke en uppsats eller ett forskningsarbete skall bli oändligt stort, så måste tydliga 

avgränsningar göras. Undertecknad har med omtanke valt de fem ovan nämnda 

frågeställningarna dels därför att avgränsningen är mer givande i egenskap av att syftet och 

fokuset ger en djupare förståelse för ett specifikt område för lärare, i det här fallet kursplanen 

för samhällskunskap A för gymnasiet och hur fem lärare planerar sina lektioner utifrån ovan 

nämnda kursplan. Vidare så har endast fem utav de totalt sju kursmålen för samhällskunskaps 

A tagits med i frågeställningarna, detta pågrund av att fler än fem frågeställningar skulle leda 
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till tidsbrist för både undertecknad men även för de fem intervjuade lärarna. De fem utvalda 

kursmålen i detta forskningsarbete, valdes ut av undertecknad då de bäst överrenstämde med 

de kursmål i samhällskunskap A som jag ville fokusera på. Undertecknads avgränsning är 

således relevant på så vis att det fokuserar på ett specifikt område, inom det annars breda 

forskningsområde som samhällskunskapsämnet inbjuder till, och dessutom inom ett avgränsat 

område som det ej finns så mycket tidigare forskning kring, det vill säga kring lärares 

implementering av kursplanen inom samhällskunskap A då man planerar för sina lektioner 

(Florén & Ågren, 2006:33) 

 

1.8 Etiska överväganden 

För att få ett så pass öppet intervjuklimat som möjligt, där de fem intervjuade lärarna skulle 

kunna känna att de kunde besvara frågorna utan att behöva känna att de eventuellt måste svara 

vad de tror att man ”bör” svara på frågorna, utifrån exempelvis en slags föreställd 

”majoritetsnorm”, så är samtliga lärare anonyma i denna avhandling. Detta torde således leda 

till att svaren eventuellt blir mer öppna och ger undertecknad ett bredare och möjligen ett mer 

nyanserat tolkningsutrymme som kan gynna det berörda forskningsområdet.  

Utifrån de intervjuades synvinkel och forskarens plikt, om så önskas av intervjusubjekten, så 

har i detta fall den etiska principen om de intervjuades rätt att få vara anonyma uppfyllts 

(Widerberg 2002:141) 

 

 

2. TEORETISKA PERSPEKTIV 

 

I boken ”Att skriva uppsats med akribi” (2002) tar Jan Trost upp behovet av en teoretisk 

ansats eller en teoretisk referensram som bör finnas med i ett forskningsarbete. I 

undertecknads fall så blir den teoretiska ansatsen att utgå utifrån det generella, det vill säga 

den nationella kursplanen för samhällskunskap A, till att via intervjuerna med de fem lärarna i 

samhällskunskap A komma ner till det mer specifika som bland annat Trost menar är en väg 

att gå eller ett sätt för forskaren att använda sig av i sitt forskningsarbete (Trost 2002:22) 

 

Forskningstraditionen påbjuder enligt Trost att forskningen skall vara så objektiv och 

värdeneutral som möjligt, men idag så tillämpas mer termen ”teoretiskt perspektiv” än ”teori”, 

vilket är en anpassning, detta eftersom det enligt Trost kan vara mycket svårt att definiera vad 

som exakt är ”värdeneutralt” eller ”objektivt” (Trost 2002:23)  
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Karin Widerberg preciserar i sin bok ”Kvalitativ forskning i praktiken” (2002) att kvalitativa 

intervjuer försöker att förstå ett fenomen, vad handlar fenomenet man forskar om? Hur kan 

man uttolka fenomenet? Utmärkande för in kvalitativ intervju enligt Widerberg är att den som 

intervjuar försöker att uttolka den intervjuade personens förståelse av ett specifikt tema eller 

ämnesområde, i undertecknads fall så är fenomenet hur de fem lärarna i undersökningen 

förstår och tillämpar kursplanen för samhällskunskap A när de planerar för sina lektioner. 

(Widerberg 2002:15-16) 

 

I undertecknads fall så leder detta till att typen av det teoretiska perspektivet infaller under 

kategorin kvalitativt forskningsarbete med ett fenomen som skall försöka uttolkas utifrån det 

allmänna eller generella, det vill säga ovan nämnda kursplan för samhällskunskap A för 

gymnasiet är det generella, och ner till det mer specifika, avgränsningen, det vill säga de fem 

lärarnas implementering av kursplanen i planerandet av sin undervisning. Syftet är att försöka 

uttolka hur de fem lärarna tänker kring kursplanen i samhällskunskap A då de planerar för 

sina lektionspass.  

 

I jämförelse med samhällskunskapsforskaren Folke Vernersson så använder sig Vernersson 

bland annat av ett större urval i sina undersökningar, som baseras på frågor i enkätform, men 

där det finns möjlighet för respondenterna att svara så utförligt som de själva vill. Vernersson 

uppmuntrar de svarande att använda sig av läroplaner, kursmedel, kursplaneringar då de 

svarat på hans undersökningar. Detta för att få ett så utförligt analysmaterial som möjligt. 

Vernersson har blandat både kvantitativa och kvalitativa forskningsansatser då denne forskat 

kring samhällskunskap i den svenska skolan, och respondenterna har främst varit lärare men 

även rektorer (Vernersson 1994:19) 

 

3 METOD 

 

3.1 Kvalitativ intervju 

Undertecknad har som metod använt sig av kvalitativa intervjuer, som kännetecknas av att 

forskaren försöker att gå från det stora och generella, ner till det konkreta för att försöka att 

uttolka ett fenomen. Detta görs genom intervjuer med ett begränsat antal intervjusubjekt 

(Kvale 1997:9) 
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Steinar Kvale som skrivit boken ”den kvalitativa forskningsintervjun” (1997) menar att den 

kvalitativa forskningsintervjun dels är ett exempel på ett vardagligt samtal, men att den också 

är något mer professionell i sin karaktär, eftersom den har ett tydligare syfte och 

frågeställningar än ett vardagligt samtal emellan två parter. Kvale poängterar även att 

forskningsintervjun inte är ett samtal emellan två likställda personer, därför att det är den som 

intervjuar som dels dikterar vad som skall avhandlas i samtalet, dels så uttolkar denne sedan 

kritiskt vad som sagts av det intervjuade subjektet. Den som intervjuar kontrollerar 

situationen till stor del, men undertecknad tror i kontrast till Kvale även att till viss del så 

kommer varje person som blir intervjuad att sätta sin prägel på intervjun, beroende på hur 

mycket eller lite denne utvecklar sina tankegångar (Kvale 1997:13) 

 

Utmärkande drag för en kvalitativ intervju enligt Widerberg och Kvale är att den som 

intervjuar försöker att uttolka den intervjuade personens förståelse av ett specifikt tema eller 

ämnesområde, i undertecknads fall så är fenomenet hur de fem lärarna i undersökningen 

förstår och tillämpar kursplanen för samhällskunskap A när de planerar för sina lektioner. 

(Widerberg 2002:15-16) 

 

I undertecknads fall så är primärkällorna de fem intervjuade samhällskunskapslärarnas svar. 

Sekundärkällorna är kursplanen för samhällskunskap A, vidare litteraturkällor, däribland den 

litteratur som rör tidigare forskning och den litteratur som använts för att förtydliga vilka 

metodformer och teoriansatser som undertecknad använt sig av. 

 

Kvale poängterar att kvalitetsnivån av den kvalitativa forskningsintervjun som metodform och 

fenomen är svår att precisera, därför att det finns för få standardiserade metoder och ramverk 

för den kvalitativa forskningsintervjun som fenomen (Kvale 1997:19) 

 

3.2 Kvalitativ kontra kvantitativ undersökningsmetod 

Nackdelen med att välja en kvalitativ forskningsansats rent generellt sätt, kan dels möjligen 

vara att till exempel det ofta låga antalet intervjuade personer, leder till att undersökningen 

inte kan användas för att dra några allmänna eller generella slutsatser, som exempelvis en 

kvantitativ forskningsansats jämförelsevis eventuellt har större chans att påvisa. En till 

eventuell nackdel med den kvalitativa forskningsansatsen är att den till skillnad ifrån den 

naturvetenskapliga forskningen som prövar sin hypotes och som då antingen kan påvisa att 

fenomenet man undersöker mer eller mindre är falskt eller sant, inte kan påvisa sanna eller 
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falska resultat på samma sätt. Detta är dock inte heller relevant för den kvalitativa 

forskningen, då man tillskillnad ifrån exempelvis den naturvetenskapliga disciplinen, vill gå 

mer på djupet inom det specifika och begränsade område man valt att forska om (Widerberg 

2002:15-16) 

 

Fördelen med den kvalitativa forskningen är att den som intervjuar direkt kan ställa frågor till 

det intervjuade subjektet, som i detalj kan redogöra för sina tankar. En till fördel med den 

kvalitativa forskningen är att man kan fördjupa sig inom sin avgränsning och gå på djupet och 

säkerställa att man får svar på sina frågor, och även kunna ställa följdfrågor (Kvale 1997:13) 

 

Jämförelsevis så kan den kvantitativa forskningen eventuellt inte ställa följdfrågor eller be den 

intervjuade precisera vad man menar eller syftar på, då en enkätundersökning oftast är 

begränsad av att frågorna kan vara precisa men av en enklare och icke-fördjupande form. 

Dessutom behöver inte exempelvis en kvantitativ undersökning per automatik ge en bredare 

uttolkningsram av ett ämne, då en kvantitativ enkätundersökning gjord i exempelvis endast i 

en klass i en skola, kanske inte heller säger mycket mer än en kvalitativ undersökning, 

exempelvis som i undertecknads fall och som gjorts med fem intervjusubjekt. Båda dessa 

undersökningar såsom exemplifierade i föregående stycke, kan knappats påvisa allmänna eller 

generella tendenser då urvalet är så pass litet, men det är återigen inte heller poängen med den 

kvalitativa forskningsundersökningen, där uttolkningen och förståelsen av fenomenet är det 

viktigaste (Kvale 1997:19) 

 

3.3 Genomförandet av intervjuerna 

Vid genomförandet av de fem intervjuerna så användes en diktafon med inspelningsfunktion.  

Samtliga deltagande intervjusubjekt hade inget emot detta, och de var fullt medvetna om detta 

under respektive intervjusituation. Fördelen med att ha inspelat material är att det dels bevarar 

de exakta svaren, och man kan lättare direktcitera sina intervjusubjekt. En till fördel är att 

under intervjun så kan man fokusera på den man intervjuar, och dessutom så sparar man tid 

för både sig själv och för den som blir intervjuad. Dessutom så finns inte risken att man 

missar något utav det som sägs, utan allt som sägs under samtalet finns bevarat till 100 %, 

vilket kanske ej hade varit fallet om man skulle ha försökt att anteckna under intervjuns gång 

(Widerberg 2002:65) 
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De fem intervjufrågorna om kursmålen ställdes på följande vis, med den första intervjufrågan 

som exempel på hur genomförandet av intervjuerna gick till: 

 

”Hur tänker du kring det första kursmålet när du planerar för din 

undervisning, kan du redogöra för dina tankar?” 

 

De fem frågorna var således ganska öppna i sin karaktär, och syftet med detta var att 

undertecknad så lite som möjligt skulle påverka de intervjuade och hur de skulle svara. De 

intervjuade skulle få gott om utrymme att själva redogöra för hur de brukade gå tillväga, det 

som kallas för ”deskriptiv intervjuaspekt” (Olsson & Sörensen, 2002:81). 

 De fem intervjuade lärarna berättade enligt undertecknads tolkning relativt mycket kring 

varje frågeställning, och jag behövde sällan ställa följdfrågor eller förtydliga frågorna 

nämnvärt vid respektive intervjusituation. Detta ledde till en kvalitativ intervjusituation där 

undertecknad försökte att tolka och redogöra för respektive lärares tankar (Widerberg 

2002:15-16) 

 

3.4 Validitet och reliabilitet 

Med validitet åsyftas forskningens giltighet, och detta har i denna forskningsuppsats uppnåtts 

genom exempelvis återkommande reflektioner kring dels de skriftliga källornas trovärdighet 

och relevans för arbetet, men även genom reflektioner kring de fem intervjuade lärarnas svar 

på de fem frågeställningarna. De fem frågeställningarna med kursplanen i fokus är detta 

arbetes ”röda tråd”, och är ett till exempel på validitet och strävan efter att arbetet skall hålla 

god standard och följa den struktur och de syften som utlovas i inledningen av arbetet (Olsson 

& Sörensen 2002:75) 

 

Reliabiliteten, resultatets trovärdighet och giltighet i detta forskningsarbete, uppnås delvis 

genom att svaren ifrån de fem lärarna med samma frågeställningar som undertecknad använts 

sig, inte skall kunna ge ett helt annat resultat om den exempelvis görs igen, under 

förutsättningen att den görs med liknande förutsättningar som undertecknad använts sig av i 

denna undersökning. Dock kan möjligen motargumentet vara att kvalitativa intervjuer är svåra 

att styra, och olika resultat med liknande grundutförande och liknande frågeställningarna 

torde självfallet kunna ge ett resultat med ett mer eller mindre annat perspektiv (Trost 

2005:113) 
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4 RESULTATREDOVISNING AV INTERVJUER SAMT ANALYS 

 

Kursplanen för samhällskunskap A för gymnasiet beskriver vad eleverna skall ha uppnått 

efter det att kursen är avslutad. Det är dock varje enskild lärares uppgift att planera och 

utforma undervisningen så att kursplanens kriterier uppnås. Till hjälp för att illustrera de tre 

ovanstående faktorerna kursplanen, lärarna och eleverna så kan modellen nedanför hjälpa till 

för att förstå hur man kan se sambandet emellan kursplanen, lärarna och eleverna.  

 

Modell – Sambandet mellan kursplanen, lärarna, eleverna  

 

  Ledningsdimension - Läraren 

  Mening –Varför? 

 

 

Uppgiftsdimension - Kursplanen            Samspelsdimension - Eleverna   

Innehåll – Vad?                    Process – Hur? 

             (Svedberg, 2007:192) 

 

Modellen som undertecknad använt sig av bygger på gruppsykologiforskaren Lars Svedbergs 

modell ”arbetsgruppens identitet”, men undertecknad har i ledningsdimensionen lagt till 

faktorn ”läraren”, i uppgiftsdimensionen ”kursplanen” och i samspelsdimensionen 

”eleverna” (Svedberg, 2007:192) 

 

Modellen som undertecknad har modifierat utifrån Svedbergs modell ”arbetsgruppens 

identitet”, illustrerar frågorna vad, varför och hur och kan förstås på följande sätt: 

 

1) Uppgiftsdimension - Kursplanen  

Innehåll – Vad?  

Vad skall man lära sig? Kursplanen ger instruktioner om vad som skall tas upp. 

 

2) Ledningsdimension – Läraren 

Mening – Varför? 

Lärarens uppdrag som ledare är att uttolka kursplanens mål och ge eleverna svaret på 

vad som är meningen med att utföra sitt skolarbete, det vill säga svara på frågan 
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varför? 

 

3) Samspelsdimension - Eleverna    

Process – Hur? 

Elevernas uppgift är att med viss hjälp av lärarna reflektera över hur man skall 

samspela för att uppnå ett uppsatt mål, hur skall processen utformas? 

 

Här följer nu de fem intervjuade lärarnas arbetsmetoder och reflektioner då man utifrån 

kursplanen planerar för sina lektioner. Kursplanen för samhällskunskap A finns bifogad som 

bilaga längst bak i denna avhandling på sidan 42, och kan vara till hjälp då man läser följande 

avsnitt. 

 

4.1 Demokratins framväxt och ett demokratiskt arbetssätt 

Det första kursmålet som eleverna i samhällskunskap A skall ha fått i sin undervisning är 

målet om att: 

 

”Eleven ska ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa 

ett demokratiskt arbetssätt” (Skolverket: Kursplanen för samhällskunskap A, 29/10-

2009) 

 

Grunden för det svenska samhället baseras på tanken om demokratin som rådande politisk 

och social ledstjärna. Forskaren och lärarutbildaren inom samhällskunskap Folke Vernersson 

undrar liksom undertecknad, hur man kan tolka kursplanen och förstå den svenska skolans 

demokratisyn. Vernersson använder sig bland annat av forskaren Leif Lewins uttolkningar 

ifrån boken ”Folket och eliterna – en studie i modern demokratiteori” (1970) för att hitta 

definitionspunkter för att försöka förstå svenska skolans egentliga innebörd av begreppet 

”demokrati”.  

Vernersson baserar sina tankar på Lewin och citerar denne: 

 

”…demokrati är en styrelseform varigenom eliter får politisk bestämmanderätt genom 

konkurrens om folkets röster”  

 

vidare att: 
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”…demokrati förverkligas i samma utsträckning som folket deltar i den politiska 

beslutsprocessen” (Vernersson 1989:168 / Lewin 1970:18 ff) 

 

Vernersson menar att det sistnämnda demokratibegreppet bäst stämmer överrens med 

demokratisynen inom den svenska skolan, där han tycker sig se att elevernas medverkan i 

utformningen av undervisningen genererar och konkretiserar ”demokratin” inom den svenska 

skolan. Ledorden för att förtydliga hur demokratin inom den svenska skolan kommer fram, är 

att eleverna i större eller mindre omfattning är med i planerandet, genomförandet och i 

utvärderingen av sin undervisning (Vernersson: 1989:169 / Vernersson 1994:64) 

Hur tänker då samhällskunskapslärare kring kursmålet demokratins framväxt och funktion när 

man planerar innehållet för sina lektioner? 

 

”Dels kan man utgå ifrån teoretiska definitioner, har använt mig utav till 

exempel Robert Dahls demokratikriterier, det vill säga det här med fria val, hur 

det fungerar och vad man egentligen menar med demokrati” (Lärare 3) 

 

Lärare 3 har hitintills de gånger denne haft samhällskunskap A försökt att tillämpa olika typer 

av teoretiska definitioner för att få med kursplanens mål om demokratins framväxt och 

funktion. Tonvikten har lagts vid att eleverna har fått olika uppslag som skall ge en förståelse 

för att demokratin är ett mycket stort och omfattande begrepp. Den demokratisyn som finns i 

Sverige är inte den enda i världen, utan det är enligt lärare 3 viktigt att få eleverna att förstå att 

faktorer som exempelvis vilken politisk och historisk bakgrund ett land haft, spelar stor roll 

då man försöker förklara att ”demokratibegreppet” inte är ett självklart begreppssystem som 

alla i världen tolkar exakt likadant. 

Lärare 1 har hitintills till stor del använts sig av eleverna själva som utgångspunkt för att 

försöka förklara delkursmålet demokrati. Grundfaktorer som lärare 1 försöker tänka på när 

denne planerar för lektioner med demokrati som tema, är i form av människor som en stor 

massa som har olika tankar om saker och ting, och där någon eller några får vara språkrör för 

en grupp av människor som delar samma värderingar, det vill säga i allmän mening till 

exempel olika politiker och företrädare för politiska partier. Lärare 1 sammanfattar sin vision 

om demokrati så här: 

 

”Har använt mig utav klassen, gruppen, när man börjar jobba med demokrati.  

Hur fungerar en grupp tillsammans och vem tar beslut?” (Lärare 1) 
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Lärare 2 har enligt egen utsago tagit ganska så stor hjälp av sina samhällslärarkollegor då 

denne har planerat för sina lektioner om demokrati, detta då lärare 2 endast varit 

yrkesverksam som lärare under cirka 2 år. Det händer dock fortfarande att lärare 2 frågar sina 

kollegor om tips och råd vid behov, men ibland så kan det vara av rent sociala skäl, det vill 

säga av ”artighetsskäl” och för att man som lärare ibland ”bör” försöka framstå som ödmjuk 

inför sina andra lärarkollegor. Dock så gillar lärare 2 i princip inte att bli alltför styrd av 

kursplaner, utan vill helst själv kunna få så fritt utrymme i att planera lektionerna. Lärare 2 

förklarar hur denne får med demokratibegreppet i form av egna lektionsupplägg, råd och tips 

ifrån kollegor, samtidigt som kursplanens mål synliggörs och konkretiseras i planerandet av 

lektionerna: 

 

 ”När man planerar lektionerna så görs det i samtal med mina kollegor och sedan 

kollar man över med kursplanen och ser att det vi kommit överrens om ligger i linje 

med kursplanen” (Lärare 2) 

 

Efter att ha haft kursen flertalet gånger så känner sig lärare 2 bekväm med vad som fungerar 

och vad som inte fungerar så bra. Förutom rena föreläsningar om demokrati så införlivar 

lärare 2 mycket konkreta exempel med sig själv som objekt i form av att denne ikläder sig 

rollen som till exempel en politiker eller ledare för en ”demokratisk” respektive ”diktatorisk” 

stat. Dessutom så praktiseras konkreta demokratiska tankegångar då eleverna själva får 

reflektera kring hur man vill lägga upp vissa delmoment och sedan så görs exempelvis en 

omröstning där varje elev är lika med en röst, och där majoritetsprincipen tillämpas, det vill 

säga flest antalet personer för eller emot ett förslag vinner. Lärare 2 försöker även få med 

demokratibegreppet i form av konkreta värderingsövningar, där samtliga elever får ta 

ställning i olika frågor med två givna svarsalternativ och ibland med ett tredje ”neutralt 

svarsalternativ”, det vill säga alternativet ”vet ej / vill ej ta ställning”. 

 

Då lärare 5 tar sig an demokratibegreppet så görs det med baktanken att det inte endast skall 

ses som ett delmoment som betas av, utan som något som skall kunna återkomma under hela 

samhällskunskap A-kursens gång. Den pedagogiska poängen med detta är att alla kursplanens 

huvudmål skall gås igenom separat under hela den tidsrymd som samhällskunskap A pågår, 

men att samtliga huvudmål, så som exempelvis demokrati och ekonomi, skall kunna vävas 

samman och att alla dessa enskilda komponenter inte bara kan ses som separata delar, utan 
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som olika delar av ett pussel som tillsammans hör ihop på mer än ett sätt. Lärare 5 omnämner 

sin planeringsstruktur på följande vis: 

 

 ”I samhällskunskap A så försöker jag att planera momenten så att det finns en röd 

tråd emellan momenten, så att demokratifrågor återkommer under kursens gång” 

(Lärare 5) 

 

Även Vernersson är delvis inne på som samma linje som lärare 5, då denne talar om 

begreppet ”demokrati”, och som enligt Vernersson bör införlivas i undervisningen och hela 

tiden finnas med som ”en röd tråd” i samhällsundervisningen. Vidare menar Vernersson att 

demokratibegreppet bör tas upp ur olika synvinkelsperspektiv, eftersom det är ett så pass stort 

och komplext begrepp (Vernersson, 1989:34) 

 

För att demokratibegreppet skall kunna förstås inte bara i teoretisk form via föreläsningar till 

uppföljande prov, så praktiserar Lärare 4 konkreta fallstudier och chasemetodik, det vill säga 

exempelvis rollspel där eleverna genom förvärvad grundkunskap till exempel försöker att 

gestalta på vilka grunder politiska beslut tas och på vilket sätt demokratistrukturer finns med i 

de respektive rollspelen, och i de visuella redovisningarna. Detta gör även att eleverna själva 

finns med och lättare kan förstå kursplanen, och till viss del även lättare kan förstå på vilken 

betygsnivå de ligger på, då de måste träna sig i att ge konstruktiv kritik till sina klasskamrater 

efter olika 

rollspel. Eleverna får då se om deras klasskamrater i de olika grupperna lyckats uppnå syftet 

med uppgiften i sig, men också om kurs- och betygskriterierna uppfyllts och kanske även på 

vilken nivå man kan säga att redovisningen infaller under. Hur har lärare 4 konkret jobbat 

med de tre termerna som denne tidigare tagit upp, det vill säga de närliggande begreppen 

rollspel, chasemetodik, fallstudier? 

 

 ”En gång gjorde vi ett demokratiprojekt där eleverna fick vara de olika politiska 

partierna, och de fick skriva motioner, förslag, till de olika utskotten och sedan hade 

vi utskottsmöten för att behandla det här. Det här ligger nära något som jag försöker 

att jobba med inom alla samhällskurser, det vill säga mycket fallstudier, chasemetodik 

och det är något som eleverna sedan kommer ihåg”(Lärare 4) 

 

I det aktuella fallet ovan har lärare 4 till viss del även använt sig utav det tredje kursmålet för 
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samhällskunskap A, det som berör det politiska systemets funktion på lokal nivå, och använt 

sig av det kursmålet för att förklara det första kursmålet om demokrati.  

 

Vernersson tror att ”demokratibegreppet” behöver konkretiseras och gestaltas personligen av 

lärarna och att ”eleverna gör som lärarna gör”, och att dels lärare och lärarkandidater skall 

sträva efter att vara goda ”demokratiska föredömen”. Eleverna speglar sig i de förebilder de 

kommer i kontakt med i sin vardag (Vernersson, 1989:34) 

Detta är något som även lärare 3 delvis är inne på i sitt resonemang om hur demokratin i 

skolan konkret kan förstås. Lärare 3 ställer detta i kontrast till det övriga samhället utanför 

skolans väggar och poängterar en skillnad: 

 

”Demokratin i skolan är ju inte som demokratin i samhället. Många elever vill 

lätt tro att om man har en demokratisk skola, så får man göra som man vill, 

och så är det ju inte. Skolan är inte helt demokratisk, jag är där som ledare 

och eleverna är där som mina elever, som mina arbetstagare. Ett demokratiskt 

arbetssätt innebär att eleverna är delaktiga i planering, utformning, 

examinationer, en pågående dialog och ömsesidig respekt”(Lärare 3) 

 

4.1.1 Analys - Demokratins framväxt och ett demokratiskt arbetssätt 

Vad gäller planerandet och uttolkningen av det första kursmålet i samhällskunskap A som 

berör demokratibegreppet, så skiljer sig de fem respondenternas svar delvis sig åt. Vid analys 

av Lärare 3:s svar, så tillämpar denne exempelvis olika teoretiska förklaringsmodeller som 

skall försöka hjälpa eleverna att förstå begreppet demokrati, och utgår ifrån kursmålet på så 

vis att denne förklarar demokratins framväxt, det vill säga den historiska bakgrunden, men 

betonar att den andra faktorn i första kursmålet, det vill säga tillämpningen av ett 

demokratiskt arbetssätt inte innebär att eleverna kan göra precis som de vill, utan lärare 3 

menar att eleverna i mångt och mycket är där som dennes arbetstagare och där lärare 3 är den 

som har det yttersta ansvaret för undervisningens innehåll, men att eleverna skall integreras i 

den demokratiska processen. Denna integrering görs genom att eleverna får vara med och 

fatta beslut som rör utformningen av undervisningen. Lärare 2 blandar upp sina 

lektionsplaneringar och tillämpar föreläsningar, använder sig själv som exempel på 

demokratiska respektive icke-demokratiska ledare, gör värderingsövningar och låter ibland 

eleverna själva få vara med och rösta om hur man exempelvis skall lägga upp olika 

delmoment. Detta för att eleverna själva skall få gestalta ett demokratiskt förhållningssätt. 
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Lärare 2 betonar även att denne inte använder sig så mycket av kursplanen i sin undervisning, 

då denne ej vill bli för styrd av kursplanen. Lärare 5 fokuserar mycket på ”den röda tråden” då 

denne planerar sina lektioner, och försöker att hitta samband i de olika kursmålen som kan 

kopplas samman, så att samtliga kursmål dels förtydligas, men även så att eleverna 

förhoppningsvis ser sambanden emellan de olika kursmålen. Detta leder till att om man 

analyserar lärare 5 svar, att denne inte alltid behandlar kursmålen som separata teman, utan 

flera olika kursmål kan blandas samtidigt. Detta kan leda till att eleverna får en ökad 

förståelse kring hur dels olika kursmål, men även olika samhällsfrågor hänger ihop. Lärare 1 

integrerar kursmålet om demokrati genom att planera sina lektioner med eleverna som 

utgångspunkt. Eleverna själva används av lärare 1 för att konkretisera vad demokrati är, en 

klass består av individer som måste lära sig att samverka och fatta olika beslut tillsammans. 

Lärare 4 använder sig ofta av fallstudier och övningar där eleverna skall försöka analysera och 

förstå hur olika processer går till. Samtliga fem lärare planerar sina lektioner om demokrati 

mer eller mindre med kursplanen i åtanke, men sättet på hur de för ut demokratibegreppet till 

eleverna skiljer sig åt.  

 

En problematiserande analytisk reflektion kan vara att kursmålet om Demokratins framväxt 

och ett demokratiskt arbetssätt, är mycket tolkningsbart. Detta torde eventuellt leda till att 

både kursmålet i sig är skrivet utifrån ett demokratiskt förhållningssätt, och där den stora 

”friheten” för lärarna att uttolka kursmålet är ett exempel på ett demokratiskt förhållningssätt 

utifrån beslutsfattarna som gett lärarna förtroendet att implementera kursmålet om demokrati i 

undervisningen.  

 

I läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, så uttrycks kravet om implementerandet av 

demokratiska värderingar inom den svenska skolan tydligt: 

 

”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen 

(1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan ska utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var 

och en som verkar inom skolan ska främja aktningen för varje människas 

egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1 kap. 2 och 9 §§)” 

 (Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94, 2009:3) 

Demokratibegreppet är grundfundamentet för hela samhällskunskap A-kursen på gymnasiet 
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och inte minst för hela det generella svenska skolväsendet, såsom det exempelvis uttrycks här 

ovan i läroplanen Lpf 94. I samhällsrelaterade skolämnen så har inte bara de fem lärarna i 

denna undersökning, men alla Sveriges samhällslärare kanske den viktigaste rollen i skolan, 

på så vis att de både skall lära ut om demokrati och att de praktiskt har större möjligheter att 

integrera demokratibegreppet i sin undervisning med eleverna som delaktiga aktörer, även om 

andra lärare i andra ämnen till mångt och mycket även de torde kunna implementera 

demokratiska processer i sina lektionspass, tror undertecknad. En till konklusion för att 

avrunda analysen kring det första kursmålet för samhällskunskap A, är att det första kursmålet 

kanske rentutav är det viktigaste kursmålet i hela gymnasieskolan, då den svenska skolan och 

det svenska samhället ytterst skall bygga på demokratiska värderingar? 

 

4.2 Politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden 

Nästa kursmål för samhällskunskap A innefattar i kontrast till föregående kursmål om 

demokrati, inte endast ett, utan fyra olika fokusområden, nämligen de politiska, ekonomiska, 

geografiska och sociala förhållandena. Hur lägger de fem intervjuade lärarna upp 

lektionsplaneringen för dessa fyra kursmål? Lärare 2 uttolkar det andra målet i kursplanen på 

följande vis när denne planerar för sina lektioner: 

 

”Ser dessa som små ämnen som ingår i det större samhällsämnet, försöker hyfsat få 

med lite av varje när jag gör samhäll A. Lite statsvetenskap, idélogier, om diktaturer, 

lite nationalekonomi” (Lärare 2) 

 

Lärare 2, som enligt egen utsago, inte gillar att bli alltför styrd av kursplaner eller 

betygskriterier, menar att man under detta delmoment som lärare inbjuds till att ”slå fyra 

flugor i en smäll”, vilket denne uppskattar. Lärare 2 försöker att planera lektionerna så att 

samtliga fyra delmål om politik, ekonomi, geografi och sociala förhållanden finns med som i 

en sammanlänkad kedja. Poängen är att eleverna skall förstå att ett land som utav omvärlden 

exempelvis eventuellt definieras som en diktatur, kan ligga i ett geografiskt område där 

närliggande stater exempelvis har samma statsskick och att de påverkar sina grannar och att 

deras ekonomiska utbyte med grannarna mer eller mindre förutsätter att länderna styrs utifrån 

samma premisser, för att exempelvis behålla handelsutbyten och förstärka den politiska 

majoritetsstrukturen i området.  

 

Lärare 1 är delvis inne på samma spår som lärare 2, men understryker dock att 
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sambandsverkan emellan varför exempelvis ekonomiska strukturer och politiska idélogier i 

många fall hör ihop, är något som prioriteras då denne planerar för sina lektioner. Lärare 1 

förklarar: 

 

”Jobbar mycket med orsaker, verkan, konsekvens och kopplar sedan till det här 

målet. Kan vara en nyhet eller ett tema som man kopplar till målet. Men det är 

svårt att få med alla dessa frågor, en liten frustration man bär på att få med det 

här målet” (Lärare 1) 

 

Att kursplanens mål både är mycket öppna, tolkningsbara och samtidigt väldigt begränsade 

enligt lärare 1, leder ibland till en frustration, då denne ibland vill ha mer specifika exempel 

på vad som bör ingå i kursplanens andra målområde. Lärare 1 tror dock att om bitarna 

orsaker, verkan, konsekvens finns med i undervisningen, så gör det att alla de fyra faktorerna 

som finns med i det andra kursmålet, till mångt och mycket uppfylls. Förstår eleverna 

orsakerna bakom en viss stats politiska agenda eller ekonomiska struktur, så kan det även 

möjligen ge svar på varför dess sociala nivå och eventuella brist på livskvalité för 

medborgarna är som den är. Att även kunna dra slutsatser och komma fram till det sista 

stadiet, konsekvensstadiet är något som enligt lärare 1 ofta uppskattas av eleverna, då de i 

bästa fall kan få hinna med och eventuellt göra en framtidsanalys av respektive delmoment. 

De verktygen de behöver för ”att kunna blicka in i framtiden”, enligt lärare 1, är att de förstått 

de bakomliggande orsakerna, hur det fortlöpt, och hur det ser ut i detta nu. 

Framtidsperspektivet sammanfaller även med det tredje kursmålet, som lärare 1 mycket riktigt 

påpekar. Lärare 3 och lärare 4 drar båda i tråden om att koppla ihop alla fyra områdena via ett 

gemensamt huvudämne, och som lärare 3 förklarar att exempelvis det svenska 

välfärdssamhället egentligen handlar om både sociala förhållanden, politik, ekonomi och 

delvis även om geografiska faktorer. Det gäller att hitta ämnen där man med fördel kan 

införliva alla fyra mål. Då sparar man både planeringstid och samtidigt uppfylls kursplanens 

mål i undervisningen, och förhoppningsvis, men tyvärr inte alltid, så underlättar det för 

eleverna att se sambandet mellan de fyra områden inom det andra kursmålet, menar lärare 3.  

 

4.2.1 Analys - Politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden 

Den tendensanalys man kan utläsa hos majoriteten av de fem intervjuade lärarna vad gäller 

planerandet av det andra kursmålet, är att kursmålets utformning med fyra olika 

ämnesområden gör att lärarna försöker få med lite av varje ämnesområde då de planerar för 
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sina lektioner. Lärare 1 betonar dock att man inte bara skall förstå de fyra olika 

ämnesområdenas samband dem emellan, utan att varje ämne även separat bör analyseras 

utifrån parametrar som orsaker, verkan, konsekvens.  

 

Lärare 4 och lärare 3 är båda inne på att man kan integrera alla de fyra ämnesområdena om 

man kan koppla dessa till ett speciellt tema, där då dessa samtliga fyra ämnen ingår i själva 

temat. I det här fallet gav lärare 3 exemplet om temat det svenska välfärdssamhället, där man 

kan få med de politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållandena. En skillnad är att 

lärare 1 känner en frustration kring att kunna få med samtliga fyra ämnesområden som det 

andra kursmålet innefattar, medan lärare 2 är nöjd med det andra kursmålets tolkningsbarhet 

och inte skulle vilja bli mer styrd av kursplanens mål. Lärare 1 är inte helt säker på om det 

skulle underlätta att de fyra ämnesområdena inom det andra kursmålet eventuellt skulle kunna 

preciseras lite mer, men konstaterar att kursplanens andra kursmål i vilket fall är ganska så 

öppet och tolkningsbart. Då de fyra ämnesområdena politiska, ekonomiska, geografiska och 

sociala förhållanden som innefattar det andra kursmålet är föränderliga områden så kanske 

det finns en poäng med att de är så pass tolkningsbara som de är, uttolkar undertecknad. 

 

4.3 Samhällsfrågor utifrån historiska som framtida perspektiv 

I det tredje kursmålet för samhällskunskap A beaktas de historiska såsom de framtida 

perspektiven, som av Sveriges samtliga samhällslärare i teorin skall implementeras inom 

samhällskunskap A. De fem utvalda lärarna i undertecknads studie ger olika infallsvinklar på 

hur de reflekterar kring detta kursmål när de planerar för sina lektioner.  

 

Att använda sig av den lokala närmiljön för att spegla dåtid, nutid och framtid är fördelaktigt 

enligt lärare 3 som förkunnar: 

 

”Har ibland använt mig av en historisk tillbakablick, till exempel hur såg 

Stockholm ut för femtio eller hundra år sedan, sociala förhållanden, om jag 

blev arbetslös då och jämför med nu”(Lärare 3) 

 

Lärare 3 tror att det kan finnas en pedagogisk poäng med att lyfta fram ett ämne som eleverna 

hör mycket om via tidningar, tv, radio och övriga medier. I det ovanstående fallet om hur det 

är att vara arbetslös i dag, till hur det var att vara arbetslös för femtio eller hundra år sedan, till 

hur det kan tänkas se ut om femtio eller hundra år. Vilka likheter respektive skillnader vet vi 
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fanns, dåtid kontra nutid, kan vi sia något om utvecklingen i framtiden vad rör den arbetslöses 

situation, menar lärare 3. 

 

”Vad gäller den historiska aspekten i det här kursmålet, så försöker jag ta reda 

på hur mycket historia eleverna har haft sedan tidigare. Helt klart lägger man 

den historiska biten på en mer allmän nivå i samhällskunskap A än vad man 

skulle ha gjort om man undervisade i till exempel Historia A. Jag lägger mig 

mer på en allmän nivå och man kan då kanske inte kräva lika mycket av 

eleverna” (Lärare 1) 

 

Lärare 1 menar att ett dilemma som delvis hindrar det tredje kursmålet från att bli så effektivt 

som möjligt för de klasser denne haft i samhällskunskap A, är att man inte läser Historia A 

samtidigt som A-kursen i samhällkunskap. Hade man kunnat ha dessa två kurser samtidigt så 

skulle det kunna gynna lärarna på den aktuella skolan, i dels deras individuella planering,  

men även i samarbetet med de andra lärarna, vilket skulle kunna göra att införlivandet av det 

tredje kursmålet mycket tydligare skulle kunna uppnås. Huvudsyftet med detta skulle vara att 

eleverna mycket enklare skulle kunna förstå det tredje kursmålet för samhällskunskap A, tror 

lärare 1. 

 

Lärare 4 beskriver sin syn på det historiska respektive framtida kursmålsperspektivet: 

 

”Samhällskunskapen är som en frysning av historien i ett exakt ögonblick. Jag 

gör egentligen ingen skillnad mellan historia och samhällskunskap när jag 

planerar för det här kursmålet, de hör ihop” (Lärare 4) 

 

Lärare 4 försöker precis som när denne undervisar inom Historia A, att i samhäll A förklara 

olika fenomen utifrån händelsekedjor. I planeringsfasen för att få med de historiska respektive 

de framtida perspektiven så utformar lärare 4 undervisningen med olika övningar där eleverna 

inte bara skall analysera en händelse i sig, utan för att analysera korrekt så måste de börja med 

den historiska bakgrunden och sedan gå fram till nutid, och därefter med alla dessa verktyg 

försöka blicka in i framtiden och sia om eventuella konsekvenser och tänkbara förlopp och 

skeenden. Lärare 4 anger att lektioner där exempelvis politiska idélogier skall tas upp måste 

föregås av antingen en inledande föreläsning om ämnets historiska bakgrund, eller så måste 

eleverna själva få i uppgift att undersöka de bakomliggande orsakerna, något som lärare 4 är 



27 
 

noga med att poängtera för sina elever i såväl samhäll A som i Historia A. 

 

Lärare 2 och lärare 5 har snarlika tankar då man planera sina lektioner. Ofta försöker de att 

först ha föreläsningar där de historiska aspekterna kommer fram, sedan så får eleverna 

bearbeta en aktuell händelse, och med de historiska och nutida förutsättningarna försöka 

analysera en händelse och försöka sia om framtiden. 

 

4.3.1 Analys - Samhällsfrågor utifrån historiska som framtida perspektiv 

De fem respondenternas implementering av kursplanens tredje mål, med både ett historiskt 

respektive ett framtidsperspektiv då de fem respondenterna planerar sin undervisning, tar sig 

olika uttryck. Lärare 3 tillämpar ibland ett lokalhistoriskt perspektiv med inslag av sociala 

förhållanden, som ingår som ett av fyra delområden i det andra kursmålet. Lärare 1 menar att 

den historiska delens lektionsplanering dels baseras på hur mycket förkunskaper eleverna 

bedöms ha, men också att lärare 1:s krav på de historiska delarna inte är lika höga för eleverna 

inom samhällskunskap A som de vore i Historia A. Lärare 4 som även undervisar i Historia 

A, menar att denne egentligen inte gör någon väsentlig skillnad emellan historia eller 

samhällskunskap, utan för att eleverna skall kunna analysera och sia om framtiden behöver de 

förstå historiska skeenden och därifrån förflytta sig fram i tiden. Lärare 5 och lärare 2 har 

använt sig av liknande koncept i planeringen av sina lektioner, där man planerar så att man 

börjar med de historiska orsakerna och kronologiskt rör sig framåt. Samtliga fem 

respondenter tillämpar således de historiska aspekterna inom kursmålet, men även 

framtidsperspektivet försöker man få med, men fokuset hos majoriteten av de fem lärarna vid 

en närmare analys ligger med mest fokus på de historiska bitarna.  

 

4.4  Etiska och miljömässiga perspektiv 

Införlivandet av det fjärde kursmålet om etiska och miljömässiga perspektiv är ett av de 

kursmål som med lätthet kan användas i form av paneldebatter eller i storklass, menar bland 

annat lärare 4, som har den erfarenheten att miljöfrågor, etiska eller moraliska frågor får igång 

de flesta elever, även de som annars ofta är frånvarande ifrån lektionerna, eller som generellt 

visar dåligt intresse på lektionerna.  

 

”Även de elever med till exempel extrema, så att säga dåliga värderingar, som 

annars kan tycka att allt är tråkigt, brukar ha mycket tankar då man tar upp 

frågor av etisk och moralisk natur” (Lärare 4) 
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Etiska diskussioner är något som alla elever kan vara med på, eftersom det egentligen oftast 

inte kräver jättemycket grundkunskaper. Alla människor har åsikter om vad de tycker är bra 

eller dåligt, det är något man med fördel kan införliva även då man jobbar med de andra 

kursmålen, då får man ofta med sig de flesta elever, menar lärare 4. I Lpf 94, läroplanen för 

de frivilliga skolformerna, så förtydligas skolans uppdrag vad gäller alla elevers rätt till att 

utrycka sina tankar, såvida det inte direkt kränker en annan människas integritet: 

 

”Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de framförs. 

Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge 

möjligheter till sådana.” 

(Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, 2009:4) 
 

Det enda problemet med etiska diskussioner enligt lärare 4, är att en del elever har svårt för att 

inta en objektiv hållning och att de i en diskussion istället för att lära sig nya saker, stenhårt 

håller fast och förstärker sina gamla invanda tankemönster. Om man dock kopplar detta till 

första kursmålet om demokrati, så måste alla å andra sidan få ha sin åsikt, även om den 

kanske av andra kan uppfattas som inskränkt och så vidare. Detta under förutsättning att det 

inte direkt kränker en annan människa, menar lärare 4.  

 

”I debatter så kan man lätt få med det etiska kursmålet. Eleverna har olika 

åsikter, och ibland kan man även koppla det till det tredje kursmålet, det med 

historiska samband, genom att eleverna genom värderingsövningar får komma 

underfund med varför de tror att de har de värderingar de har” (Lärare 1) 

 

Vidare brukar Lärare 1 utforma värderingsövningarna med frågeställningar som får eleverna 

att reflektera på ett djupare plan om varför man har tycker som man tycker. Föräldrar och 

släkt kan i många fall ha en stark inverkan på hur man som individ formas. Dessutom kan 

eleverna då de kommer upp i tonåren få en del åsikter som till exempel baseras på olika 

fritidsintressen eller hobbys som de har eller deltar i, menar lärare 1. Efter ett tag förstår 

många elever att även i det egna fallet, så har de en egen historisk bakgrund med sina åsikter 

som ett bagage. Dilemmat med etikfrågor är att eleverna ibland både vill sticka ut, men 

samtidigt inte sticka ut för mycket ifrån resten av gruppen. Detta eftersom de flesta på ett eller 

annat sätt trots allt vill tillhöra klassen, som under tonårsperioden är en av de viktigaste 
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grupper man som tonåring ingår i, menar lärare 1. 

Forskaren Lars Svedberg berör i sin bok ”Gruppsykologi” (2007) frågor som både lärare 1 

och lärare 4 delvis är inne på, nämligen individens utveckling med problematiken att eleverna 

har sin identitet likväl som gruppen, skolklassen, har sin identitet. Det är två faktorer som 

smälter in i varandra, men som samtidigt även är två faktorer som går att separera och 

definieras enskilt, enligt Svedberg. På individnivå så tycker sig Svedberg se att den unga 

människan i sin utveckling brottas med två stora begrepp, dels gränsdragning och 

innehållsbestämning. På gruppnivå så menar Svedberg att gruppens identitet i mångt och 

mycket handlar om gruppens förmåga till samspel, arbetsinnehåll och mening (Svedberg, 

2007:192) 

 

I skolan så kan, som lärare 1, lärare 4 och Svedberg även är inne på, eleven prova att dels 

testa gränser, genom att dra saker tills sin spets och få reda på vart gränserna går inom skolans 

kontext. Lärare 1 och exemplet med att eleverna både vill sticka ut och se vart gränsen går, 

samtidigt som man ofta inte vill gå till överdrift så att man riskerar att hamna utanför gruppen, 

kan tjäna som ett gott exempel på Svedbergs teori om individens utforskning av gränser 

kontra att i gruppen kunna utveckla samspel och mening i olika gemensamma skolprojekt 

(Svedberg, 2007:192) 

 

Lärare 3 har delvis ett annat grepp då denne planerar för lektioner med kursmålet som skall 

beröra etik och miljöfrågor: 

 

”Studiebesök är ett alternativ som oftast ger en djupare dimension och underlag 

för etiska och miljömässiga diskussioner” (Lärare 3) 

 

Att endast ha diskussioner om etik och miljöfrågor i klassrummet tror lärare 3 inte blir så 

givande. Studiebesök på exempelvis ”Forum för levande historia” i Stockholm, där 

utställningar om brott emot de mänskliga rättigheterna ligger i fokus, är ett studiebesök som 

kan få eleverna att reflektera kring mänskliga rättigheter, samtidigt som man även exempelvis 

får med kursmålet om historiska samband och om hur politiska strukturer kan inverka på ett 

högst negativt sätt för människor. Lärare 3 tror även att studiebesök delvis kan användas för 

att träna på det femte kursmålet som kommer att beröras som nästa punkt i denna uppsats, 

nämligen hur eleverna värderar olika källor. Gör man exempelvis studiebesök hos 

organisationer som kan uppfattas ha en radikalt annan etisk eller miljömässig syn än vad som 
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skulle accepteras av det svenska majoritetssamhället, så kan eleverna få träna i och bedöma 

hur dessa åsikter läggs fram då man är på studiebesök.  

 

Samtliga fem samhällslärare poängterar dock de potentiella riskerna med att antingen gå på 

studiebesök eller att bjuda in organisationer som de flesta på ett eller annat vis skulle definiera 

som ”extrema”. Alla fem lärarna vidhåller att eleverna först måste ha grundkunskap om 

sakfrågorna så att man har verktygen för att kunna urskilja olika organisationers åsikter och 

vad de egentligen står för. Lärare 3 menar att eleverna måste kunna tillämpa det dem lärt sig 

för att kunna ”läsa emellan raderna”, annars kan studiebesök eller inbjudna organisationers 

talesmän få en ödesdiger konsekvens då kursmålet för etik och miljöperspektiven skall 

implementeras i undervisningen. 

 

Dokumentärfilmer är ett bra pedagogiskt grepp menar lärare 5 då man tar upp frågor som rör 

etik och miljö. Detta sparar dyrbar tid som studiebesök annars kan innebära. Dessutom kan 

man införliva det femte kursmålet i undervisningen där eleverna skall inta en källkritisk 

hållning och kunna värdera den information som presenteras i dokumentärer och dylikt 

material. Lärare 5 tycker att diskussioner där eleverna får debattera sina ståndpunkter utan 

några förkunskaper ibland kan fylla en funktion, och det händer att lärare 5 slänger in sådana 

mer spontana lektioner då denne upplever att klassen behöver ett avbrott i undervisningen, 

speciellt om de haft mycket teoretiska block eller uppsatsskrivande. 

 

4.4.1 Analys - Etiska och miljömässiga perspektiv 

Vad gäller detta kursmål så menar de fem samhällslärarna att planeringen för detta moment 

delvis är lättast och minst tidskrävande, eftersom det generellt sätt är lätt att få igång eleverna 

när man planerar och genomför detta kursmål, då klassdiskussioner kan ske ganska så 

spontant. Anledningen till att det fjärde kursmålet tar minst planeringstid för lärarna, är att 

diskussioner i en klass inte nödvändigtvis behöver ha föregåtts av till exempel en föreläsning 

om ämnet som tas upp. Dock så har några av de fem lärarna, däribland lärare 5 och lärare 3 då 

de haft kursen i samhällskunskap A flera gånger, försökt att ibland problematisera och 

integrera andra moment, såsom studiebesök och bjuda in företrädare för olika organisationer. 

Den stora skillnaden emellan att låta elever spontant diskutera ett ämne utan förkunskaper, till 

att gå på studiebesök eller bjuda in en representant för en organisation, är att då lärarna 

planerar in det sistnämnda, så anser de fem lärarna att eleverna oftast behöver mer 

förkunskap. Detta eftersom ett studiebesök eller en inbjuden person som kommer och talar, 
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ofta har ett speciellt syfte eller bakgrund, och eleverna måste ha verktyg för att kunna förstå 

motiven bakom en organisation eller en persons åsikter, och att dessa inte behöver bygga på 

objektiva eller ”sanna” påståenden, utan att det ofta kan vara subjektiva åsikter som förs fram. 

 

4.5 Tillämpningen av kunskapskällor och metoder  

Den femte och sista frågeställningen som avhandlas i detta forskningsarbete, är det kursmål i 

samhällskunskap A som berör hur eleverna använder och värderar kunskapskällor och 

metoder. Lärare 3 och lärare 4 skiljer ut sig från de övriga fem lärarna, då de beskriver två 

helt olika tillvägagångssätt då man jobbar med detta kursmål. Lärare 3 illustrerar en del av 

den problematik som kan uppstå då man planerar och försöker införliva detta kursmål i 

undervisningen: 

 

”Att vara källkritisk kan vara svårt för eleverna. Bara för att en bok finns på 

biblioteket så behöver den inte alltid vara en jättebra och fullkomlig källa, och 

bara för att man söker på internet och sökmotorer som Google, så betyder det 

inte att materialet är sant eller kan användas i ett skriftligt arbete”(Lärare 3) 

 

Botemedlet enligt lärare 3 för att få eleverna att tillämpa ett källkritiskt perspektiv är att 

kanske inte planera jättemånga uppgifter där de skall vara källkritiska, utan att låta dem göra 

en uppgift som kan handla om vad nästan vad som helst. Därefter kan man i samtliga elevers 

arbeten hitta exempel på hur de varit dåliga på att hitta relevanta källor och hur de inte tänkt 

utifrån ett källkritiskt perspektiv. Källkritik är något som eleverna bäst lär sig genom att ”först 

göra fel”, menar lärare 3. Nästa gång de gör ett arbete så kommer de förhoppningsvis lägga 

ner mer tid på att hitta dels trovärdiga källor och att också inkludera viss självreflektion kring 

sina källor, inklusive både för- och nackdelar med den källa de valt. Den pedagogiska 

poängen är att man konkretiserar källkritiken och att det är elevernas egna arbeten och dess 

innehåll, som är föremål för den källkritiska hållningen. Detta gör även att eleverna direkt 

ifrån början lär sig att utveckla sina texter, och att det blir en naturlig process som de lär sig 

tillämpa och sedan utveckla i nästkommande kurser efter samhällskunskap A, tror lärare 3. 

 

”Ibland när vi som lärare hjälper eleverna att planera för ett moment som de 

skall utföra, så ger vi förslag på hur syfte och frågeställningar kan se ut, men 

felet vi lärare ibland gör är att vi sedan låter ungdomarna springa iväg till sina 

datorer och utan källkritisk hållning söka material till sina arbeten ute i 
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cyberrymden”(Lärare 4) 

 

Sökmotorer på Internet såsom Google och Wikipedia är inte de internetsidor som har det 

bästa urvalet till elevarbeten menar lärare 4. De verktyg lärare måste hjälpa eleverna att hitta 

är exempelvis artikeldatabaser och att kunna söka på ett effektivt sätt i bibliotekens databaser 

och deras sökmotorer. Lärare 4 menar också att man på gymnasienivå bör uppmuntra eleverna 

att i större utsträckning ta del av och lära sig utav uppsatser på universitetsnivå redan i 

samhällskunskap A, då en del elever inom ett par års tid kanske kommer att behöva veta hur 

de skall skriva uppsatser på en högre nivå. Det krävs tid att träna upp ett källkritiskt 

förhållningssätt, därför måste lärare då de planerar för moment om källkritik och metodval 

vara medvetna om att eleverna behöver mycket tid och att dessa moment måste återkomma, 

då träning ger färdighet, menar lärare 4. Eleverna måste träna upp sin egen förmåga att skriva 

uppsatser och att tänka källkritiskt, och läraren skall finnas i bakgrunden och då det behövs 

träda fram och hjälpa till att leda eleven i rätt riktning då eleven fastnat, menar lärare 4. 

 

Forskaren Gunilla Svingby som bland annat forskat kring samhällsfrågor inom grundskolan, 

är delvis inne på samma spår som lärare 4 och menar att en viktig faktor som lärare bör tänka 

på då eleverna behöver hjälp och kört fast, är att inte direkt ge svaret på frågan. Istället skall 

läraren försöka att ställa nya följdfrågor som gör att de kan hjälpa eleven att förstå vad de 

behöver veta för att kunna gå vidare. Allteftersom eleverna får öva på denna process så 

kommer successivt även kvaliteten på uppsatserna att öka (Svingby 1989:37) 

 

Lärare 1, 2 och 5 blandar i mångt och mycket lärare 3 och lärare 4:s metoder, på så vis att 

man ibland tillämpar mycket bakgrundsarbete, i form av föreläsningar i källkritik innan 

eleverna påbörjar ett projekt. Ibland så gör man precis tvärtom och låter eleverna själva ge sig 

i kast med ett projektarbete eller uppsats utan några verktyg. Därefter får eleverna ibland, som 

exempelvis lärare 2 omnämner ”ett konkret uppvaknade” vad gäller förmågan till källkritik 

och metodval.  

 

4.5.1 Analys - Tillämpningen av kunskapskällor och metoder  

En del olika dilemman framkommer då de fem lärarna berättar om hur man jobbar med 

kursmålet som rör kunskapskällor och metoder. Lärare 3 berör bland annat problematiken om 

hur att eleverna har svårt att vara kritiska emot olika typer av källor, däribland internetkällor, 

men även att bibliotekets material inte per automatik är ultimata källor i alla lägen. Lärare 4 
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sätter bland annat fingret på problemet med att få eleverna att skriva en uppsats, och att förstå 

hur de på bästa sätt skall kunna finna det material de behöver. Lärare 4 menar att denne ibland 

tenderar att hjälpa eleverna med exempelvis frågeställningar och syften, men att eleverna 

sedan får problem att hitta informationen som skall hjälpa dem att svara på frågeställningarna.  

 

Den slutsats man kan dra är att dels både strukturen av en uppsats måste förstås av eleverna, 

det vill säga vilka komponenter skall finnas med? Syften, frågeställningar, metodval och så 

vidare är viktiga saker. Därutöver så behöver även eleverna få en grundkunskap i vilka typer 

av källor man kan söka i och använda sig av. För att eleverna skall förstå varför det är viktigt 

för dem att vara källkritiska, så kan det dels hjälpa att de får göra olika typer av arbeten, där 

läraren sedan går igenom vad de missat och varför de borde varit mer källkritiska och så 

vidare. Detta är så att säga att rätta till felen i efterhand eller under ”resans gång”, och där 

man lär sig av sina misstag. Om man analyserar vidare så kan tvärtommetoden, där läraren 

går igenom strukturramarna för arbetet innan eleverna påbörjar uppsatsskrivandet underlätta 

för elevernas förståelse. Dock kanske man i jämförelse med ovannämnda lärare 3 och dennes 

vision om att korrigera under skrivandets gång, tillsammans med lärare 4:as tankar om att ge 

eleverna så mycket förhandstips som möjligt, sammantaget få bäst effekt. Eleverna behöver 

grundkunskap innan de påbörjar ett projekt liksom att de behöver lärarens hjälp med att 

korrigera under tiden som skrivprocessen pågår. 

 

5 SAMMANFATTANDE ANALYS 

De fem frågeställningar som redovisats här ovan i detta forskningsarbete, pekar på att de fem 

intervjuade lärarna i samhällskunskap A, dels både planerar sina lektioner på relativt liknade 

sätt, men även att många gånger så är tillvägagångssättet helt olika. Vernersson tyckte sig 

kunna se en tendens om att kursplanen för samhällskunskap genom åren successivt 

förtydligats, då han utgick ifrån 1970 och fram till 1990 (Vernersson 1994:33) 

Om man jämför det som Vernersson tar upp, så finner man att exempelvis kursmål om politik 

och ekonomifrågor alltid funnits med i kursplanen, och att den eventuella kritik som man kan 

rikta emot Vernerssons uttolkning om kursplanens successiva förtydligande, är att det kan 

vara svårt att exakt mäta hur detta förtydligande över tid kommer fram. De fem intervjuade 

lärarnas svar i detta forskningsarbete kan exempelvis inte påvisa att kursplanen i realiteten är 

lättare att uttolka idag än vad den kanske var 1970 eller 1990, icke heller kan den kanske 

påvisa motsatsen. Om man analyserar de fem olika lärarnas svar i detta forskningsarbete så 

kan man se tendenser av att de fem lärarna i det första kursmålet om demokratins framväxt 
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och ett demokratiskt arbetssätt, tenderar att ta upp demokratibegreppet utifrån många olika 

infallsvinklar. Detta tar sig i uttryck genom att en del av de fem lärarna använder sig av 

teoretiska bakgrundsföreläsningar för att förklara demokratibegreppet, medans andra försöker 

att konkretisera demokratibegreppet genom att exempelvis använda klassen eller sig själva 

som verktyg i begreppsförklaringen. Dessutom införlivas exempelvis demokratiska 

omröstningar där eleverna konkret får praktisera grunden för vad den svenska skolan och det 

svenska samhället skall bygga på, nämligen demokratiska värderingar. Ytterligare en slutsats 

som kan göras är att de fem lärarna gör på så olika sätt eftersom kursmålet är så pass öppet 

och tolkningsbart. 

 

Vad gäller den andra frågeställningen om politiska, ekonomiska, geografiska och sociala 

förhållanden så spretar svaren ifrån de fem lärarna. Lärare 2 upplever exempelvis att 

kursmålen i allmänhet är bra som de är, eftersom denne inte gillar att bli alltför styrd av 

kursplaner, och att det är bra att man kan blanda de fyra ovan nämnda delområdena i det 

andra kursmålet. Lärare 1 är bland de lärare som ibland upplever en motsatt frustration i att 

kursmålen ibland är alltför diffusa, och skulle ibland vilja se mer konkreta och definierade 

kursmål. 

 

Lärare 3 och 4 är inne på att man kan koppla ihop alla fyra bitarna i det andra kursmålet, och 

att fördelen med detta är att eleverna förhoppningsvis ser hur samtliga fyra delområden 

hänger ihop. Här kan utläsas att Vernerssons påstående om att kursplanens successiva 

förtydligande eventuellt delvis stämmer bland vissa av lärarna, medans andra som nämnts 

ovan tycker att kursplanen är för diffus (Vernersson 1994:33) 

 

En till analys man kan göra är att exempelvis Lärare 5 är den utav de fem lärarna som främst 

reflekterar och försöker att integrera de fem olika kursmålen som omnämns i denna uppsats, 

så att det blir som en ”röd tråd” emellan alla de olika kursmålen. Detta förhållningssätt sätter 

fingret på något som inte direkt omnämns i kursplaner eller läroplaner. Det vill säga att alla 

kursmålen under kursens gång skall infogas, men hur man gör det, och hur mycket tid som 

läggs på respektive kursmål är upp till varje enskild lärare, och det finns inget uttalat krav om 

att de olika kursmålen sinsemellan skall fogas samman. Kanske det ligger i utformningen av 

kursplanen, att de olika delkursmålen tillsammans skall bli en helhet? Frågan är om en 

eventuell utarbetning av kursplanen kan leda till att ”den röda tråden” kan bli mer tydligare, 

så att alla enskilda kursmål tydligare ses och uppfattas som små delar av en helhet? 
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En till analys och slutsats som kan dras, är att den tredje frågeställningen om samhällsfrågor 

utifrån historiska som framtida perspektiv används av de fem lärarna för att främst förklara 

bakgrunden till varför ett samhällsfenomen idag ser ut som det gör. Ett något avvikande svar 

kom dock ifrån lärare 4, som menar att samhällskunskap och historia går in i varandra, och att 

man kan se samhällsskeenden, även det som skett nyligen, som en slags ”frysning” av 

historien i ett bestämt ögonblick. Slutsatsen blir att historiska skeenden är viktiga att integrera 

i undervisningen, detta eftersom det ger eleverna möjlighet att kunna förstå varför något artat 

sig som det gjort, och att man då eventuellt även kan syssla med framtidsbegreppet, det sista 

steget inom samhällskunskapens tre kronologiska delar, det vill säga då, nu och 

framtidperspektiv.  

 

Vid analyserandet av den fjärde frågeställningen i detta forskningsarbete så är den rådande 

trenden att samtliga fem lärare upplever kursmålet om etiska och miljömässiga perspektiv 

som det generellt lättaste kursmålet att uppnå. Etik och miljöfrågor är generellt sätt det 

kursmål som tenderar till att även elever som annars beskrivs som svårmotiverade, upplevs 

vara mera delaktiga av majoriteten av de fem lärarna. Majoriteten av de fem lärarna förklarar 

detta med att det kräver minst förkunskaper, alla elever har åsikter, och åsikter behöver 

naturligtvis inte baseras på det man lär sig i skolan.  

 

Flera analyser och slutsatser som kan göras är att en viss tendens vad gäller att eleverna i 

anslutning till detta kursmål mer kan utmana dels lärarna och de andra eleverna kan utläsas. 

Man kan testa hur långt man får gå, vilka åsikter tillåts och vilka tillåts inte?  

Här kan man utifrån skolans demokratifostrande roll som inte minst framhålls i läroplanen för 

de frivilliga skolformerna utläsa: 

 

”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen 

(1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan ska utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var 

och en som verkar inom skolan ska främja aktningen för varje människas 

egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö (1 kap. 2 och 9 §§)” 

 (Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94, 2009:3) 
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Etik och miljöfrågor kan dock naturligtvis till viss del utmana ”demokratiska värderingar”, då 

eleverna kan inta åsikter som ibland kan uppfattas stå utanför majoritetssamhällets normer. 

Detta kursmål kanske dock är viktigt för att det skapar utrymme för eleverna att uttrycka och 

testa gränser inom skolans sfär, och det är det som skolan bland annat är till för, en chans för 

eleverna att i en kontrollerad miljö få testa vad som är ”rätt” och ”fel”. Detta resonemang 

bekräftas av bland annat Svingby som även hon poängterar vikten av elevernas 

”relationsfärdigheter”, där skolan och samhällskunskapsämnena fyller en viktig roll för 

elevernas sociala färdighetsförmågor (Svingby, 1989:31) 

Studiebesök är även något som de fem lärarna knyter an till när det fjärde kursmålet 

diskuteras. Studiebesöken fyller en viktig roll på så vis att eleverna får chansen att höra 

åsikter som inte kommer ifrån deras lärare. Dessutom så kan det uttolkas att det per automatik 

integrerar kursmålet om det femte och sista frågeställningen i detta forskningsarbete som 

berör kunskapskällor och metoder, detta då elevernas källkritiska förmåga testas vid 

studiebesök.  

Oavsett om det rör sig om studiebesök, inhämtande av fakta ifrån internet eller bibliotek, så 

tenderar samtliga fem lärare att lyfta upp problematiken kring hur eleverna dels använder 

källor, samt vilka källor som används. Lärarna är här lite splittrade i två läger vad gäller hur 

man ska implementera källor och metodval i undervisningen. Dels så förespråkas att eleverna 

bäst lär sig genom att först få göra ”fel”, och via korrigering av läraren så utvecklas deras 

källkritik och metodval. Den andra tendensen är att försöka förebygga misstag genom att 

eleverna skall ha så pass mycket förkunskaper i hur man dels söker, och dels hur man vet 

vilka källor som är trovärdiga. Dessa två slutsatser kan dras vad gäller den femte och sista 

frågeställningen.  

När de fem lärarna tolkar och använder kursplanen för samhällskunskap A så sker dels många 

medvetna val, kursplanen upplevs vidare vara ganska så tolkningsbar av naturen, men 

tolkningsbarheten uppfattas ibland även som frustrerande hos en del av de fem lärarna, 

samtidigt som dess öppenhet hyllas av en annan del. Kursmålens utformning konkretiseras i 

undervisningen genom exempelvis lärarledda föreläsningar, grupparbeten, studiebesök, 

demokratiska elevomröstningar och elevinflytande.  
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6 SAMMANFATTNING 

I detta forskningsarbete har fem samhällslärare blivit intervjuade om hur de implementerar 

kursplanen för samhällskunskap A för gymnasiet i sin undervisning. Undersökningen som 

ligger till grund för detta forskningsarbete genomfördes med kvalitativa djupintervjuer där de 

fem samhällskunskapslärarna fick svara på dessa fem frågeställningarna: 

 

1) Demokratins framväxt och ett demokratiskt arbetssätt 

2) Politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden 

3) Samhällsfrågor utifrån historiska som framtida perspektiv 

4) Etiska och miljömässiga perspektiv 

5)   Tillämpningen av kunskapskällor och metoder 

 

I kursplanen för samhällskunskap A för gymnasiet så står det vad lärarna skall ta upp under 

kursens gång. Hur lärarna implementerar kursplanen i sin undervisning är upp till varje 

enskild lärare. Tanken med kursplanen är att samtliga lärare i hela Sverige skall lära ut samma 

typ av ämnesområden, men det går inte att komma ifrån att kursplanerna är utformade på så 

vis att de är så pass tolkningsbara, att samhällskunskapslärarnas uttolkning av kursplanen 

torde variera dem emellan. Ett exempel på denna variation framkommer bland annat då de 

fem lärarna berättade hur de i sin undervisning gjorde när de tog upp begreppet ”demokrati”. 

 

Resultaten av de fem frågeställningarna visar vidare att de fem samhällslärarnas tillämpning 

av de fem ovanstående kursmålen dels är snarlika, men även i en del fall radikalt olika. 

Framförallt en lärare betonade att denne exempelvis inte gillade att bli alltför styrd av 

kursplanens mål, medans en annan lärare ibland önskade en konkretisering av kursplanens 

mål, främst för kursplanens andra delmål som berör politiska, ekonomiska, geografiska och 

sociala förhållanden. I jämförelse med tidigare forskning som rör samhällskunskap inom den 

svenska skolan, så framkom i delvis motsats till samhällskunskapsforskaren Folke Vernersson 

som menade att kursplanerna successivt förtydligats sedan 1970-talet och fram 1990-talet, att 

de fem lärarna i detta forskningsarbete inte alltid upplevde kursplanerna som tydliga, utan att 

de var relativt diffusa på grund av sin tolkningsbarhet. Denna tolkningsbarhet som en del av 

de fem lärarna ibland hävdade fanns, var dock oftast något de övervägande upplevde som 

något positivt, och inte som något negativt. Samtliga fem lärare i denna undersökning utgick 

ifrån kursplanen för samhällskunskap A, men i olika mycket omfattning. 
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7 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Förutom att intervjua lärare kan även exempelvis elever, rektorer, skolpolitiker, föräldrar 

intervjuas. Den kvalitativa intervjumetoden kan eventuellt kompletteras med kvantitativa 

intervjuer, däribland förslagsvis enkätundersökningar och dylikt. En jämförelse emellan 

kursplanens mål och betygskriterier kontra lärares betygsbedömning och hur man planerar 

sina samhällskurser kan vidare forskas mera om. 
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Skolverket: Projektgruppen för Gy 2011 inom Skolverket, 2009-10-19 Dnr 2009:538  

http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/69/89/Bakgrund%20och%20kommentarer%20u

tkast%20SA_091019.pdf 

(22/10-2009) 
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BILAGA 

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3754/titleId/SH1201%20-

%20Samh%E4llskunskap%20A 

(2009-10-29) 

 

Skolverket: Kursplanen för samhällskunskap A 

 

Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:7  
100 poäng  
Ämne: Samhällskunskap 

Mål  

Mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs  

 
Eleven ska 
 
ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett demokratiskt 
arbetssätt, 
 
kunna förstå hur politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden har format och 
ständigt påverkar såväl vårt eget samhälle som det internationella samhället, 
 
ha kunskaper om det politiska systemets funktion på lokal, regional, nationell och EU-nivå, 
kunna förstå hur man kan påverka politiska beslut på lokal, regional och nationell nivå, inom 
EU samt internationellt, 
 
kunna formulera, förstå och reflektera över samhällsfrågor ur såväl historiska som framtida 
perspektiv, 
 
kunna lägga etiska och miljömässiga perspektiv på olika samhällsfrågor, 
 
kunna använda olika kunskapskällor och metoder vid arbetet med samhällsfrågor och 
 
känna till hur åsikter och attityder uppstår samt vara medveten om hur värderingar och 
ställningstaganden formas. 
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