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Abstract: 
Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för hur samhällskunskapslärare 
på gymnasiet upplever yrkesrollen utifrån deras förståelse av den informationstäta 
digitala samtidens möjligheter gällande val av läromedel samt hur utvecklingen 
utmanat eller konfirmerat det som lärarna menar är eftersträvansvärd 
samhällskunskapsundervisning. Den teoretiska ansatsen är inspirerad av Anders 
Perssons teori som bygger dels på kontinental existensfilosofi, dels på en 
modifierad version av Gert Biestas begreppsapparat för god utbildning. Den metod 
som använts är kvalitativa intervjuer. Analysen är gjord i två steg, dels en induktiv 
och tematiserad, dels deduktiv och teoretisk. Resultatet som visas är att lärarna ser 
sig som elevernas vägledare i det digitala informationsflödet. Resultatet visar 
också att det finns lärare som anpassar sig till utvecklingen och de som gör 
motstånd, de som känner glädje och de som känner frustration. Den slutsats 
studien visar på är att lärarna till stor del drivs av sin egen övertygelse. 

Nyckelord: 
samhällskunskapslärare, läromedel, kvalitativ intervju, gymnasieskola, 
informationsflöde, digital kompetens, 
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1. Inledning 
 

Samhällskunskap är så himla tacksamt idag. Det känns som att man i princip 
kan driva undervisning bara genom att gå ut och titta på vad som händer på 
sociala medier. Man skulle kunna ha en kurs i samhällskunskap bara genom att 
följa Trump på Twitter. 

 
Läraren Anette fångar i citatet ovan både möjligheterna och svårigheterna med 
ämnet samhällskunskap i en värld där elever och lärare konstant måste navigera 
genom och försöka ta ställning till vad som är relevant i ett enormt och långt ifrån 
transparent internationellt informationsflöde.   
   Att skolan befinner sig mitt i en förändring ställer kanske extra höga krav på just 
samhällskunskapslärarna. Att själv befinna sig mitt i en samhällsutveckling, och 
samtidigt förhålla sig till vad utvecklingen innebär för lärarrollen och dessutom 
undervisa om förändringen kräver en hel del av lärarna. Lars-Erik Bjessmo 
sammanfattade samhällskunskapslärarens utmaningar redan före 
informationssamhällets genombrott: ” […] samhällskunskap har blivit ett fönster 
mot omvärlden [och] måste syfta till att göra en kaotisk och motsägelsefull och 
hotande omvärld begriplig. ” (Bjessmo, 1994, s. 13) 
   Den här studien handlar om hur samhällskunskapslärare på gymnasiet upplever 
sitt uppdrag i den informationstäta digitala samtiden. Hur tolkar lärare sin yrkesroll 
och hur hanteras och upplevs de förändrade förutsättningar som uppstår i takt med 
ett ökat informationsflöde och digitalisering?     
   Mot samma bakgrund ställs frågan hur samhällskunskapslärarna resonerar kring 
användandet av läromedel och annat undervisningsmaterial idag. När 
informationsflödet är så massivt och snabbt är det rimligt att tänka sig att det ger 
effekter på hur lärare, inte minst i ett ämne som samhällskunskap, resonerar kring 
användandet av läromedel och annat undervisningsmaterial. 
   Att den digitala utvecklingen i samhället har nått skolan är det ingen tvekan om.  
Enligt Kristina Alexandersson och Pamela Davidssons undersökning Eleverna och 
Internet 2016 använde samtliga tillfrågade elever internet (Alexandersson & 
Davidsson, s.12), av gymnasieeleverna använde 79 procent internet i skolan varje 
dag och 100 procent någon gång. Enligt undersökningen blir det vanligare att 
att använda internet för skoluppgifter men det kan också vara så att lärare inte ger 
eleverna internetbaserade uppgifter eftersom de saknar digitala verktyg och 
läromedel som gör internet till en självklar del av skolarbetet (Ibid, s.27). 
   För att höja elevers digitala kompetens har Skolverket reviderat läroplanerna 
med förändringar som gäller från och med första juli 2018. Läroplanen GY11 och 
revideringarna i den kommer att redovisas mer i detalj i kapitel 2. Bakgrund. 
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Den teoretiska ansatsen i studien är inspirerad av på Anders Perssons 
teorianvändning i avhandlingen Lärartillvaro och historieundervisning: 
innebörder av ett nytt uppdrag i de mätbara resultatens tid (2017).  
   Perssons teori vilar på två ben, dels på kontinental existensfilosofi, dels på en till 
viss del modifierad version av Gert Biestas begreppsapparat. Persson är intresserad 
av att undersöka hur en förändring av förutsättningar för undervisning framträder i 
en levd lärartillvaro. Hur världen framträder för oss genom våra sinnen (Persson, 
2017, s. 45).  

Dispositionen för studien är att efter denna inledning, kommer kapitel 2. Syfte 
och frågeställningar där syftet och frågeställningar definieras. Kapitel 3 Bakgrund 
innehåller avsnitt om det informationstäta digitala samhället, läroplan och 
läromedel. Sedan följer kapitel 4. Tidigare forskning och teori där exempel på 
tidigare studier och den teoretiska ansatsen finns beskriven. I Kapitel 5. Metod  
redogörs för val av metoder, från att skolor kontaktas, intervjuer och 
transkriberingar genomfördes, och till analysen som sker i två steg, först en 
tematisk och induktiv, sedan en teoretisk och deduktiv. Kapitel 6. Tematisk analys, 
i denna induktiva analys tematiseras det empiriska materialet med studiens tre 
första frågeställningar som ram. I kapitel 7. Teoretisk analys, är det Perssons 
existensfilosofiska tolkningsram, inklusive Biestas och Aspelins begreppsapparat, 
som är ramen för den deduktiva analysen. Teorierna har sedan applicerats på det 
empiriska materialet. I det avslutande kapitlet 8. Diskussion förs ett vidare 
resonemang om studiens slutsatser och tankar kring fortsatt forskning.  
 
2. Syfte och frågeställningar 
 
I det här kapitlet redovisas studiens syfte och de frågeställningar som är knutna till 
det.  
 
2.1 Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för hur samhällskunskapslärare 
på gymnasiet upplever yrkesrollen utifrån deras förståelse av den informationstäta 
digitala samtidens möjligheter gällande val av läromedel samt hur utvecklingen 
utmanat eller konfirmerat det som lärarna menar är eftersträvansvärd 
samhällskunskapsundervisning.  
 
2.2 Frågeställningar 
 
1. Hur definierar lärarna en eftersträvansvärd samhällskunskapsundervisning? 
2. Hur tolkar, hanterar och upplever lärarna sin professionella roll i den 
informationstäta digitala samtiden.  
3. Hur använder lärarna läromedel och annat undervisningsmaterial? 
4. Hur och på vilka sätt har det informationstäta digitala samhället utmanat eller 
konfirmerat det som lärarna menar är eftersträvansvärd 
samhällskunskapsundervisning? 
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3. Bakgrund 
I detta kapitel redovisas bakgrunden för studiens resonemang kring det 
informationstäta digitaliserade samhället, läroplanen samt läromedel och 
utbildningsmaterial.  
 
3.1 Det informationstäta digitaliserade samhället och skolan 
 
I denna studie kommer samtiden, ur perspektivet ökat informationsflöde och 
digitalisering, benämnas som det informationstäta digitaliserade samhället. 
OECD:s rapport Trends Shaping Education 2016 ger ett perspektiv över global 
utveckling inom olika områden som förväntas påverka utbildningssektorn. Studien 
poängterar att processen för teknologisk utveckling går snabbt och att det är svårt 
att förutsäga vad som kommer att hända. Den teknikutveckling som rapporten tar 
upp och som är relevant för denna studie är det som har med internet att göra. 
Andra områden rapporten berör är teknikutveckling inom bioteknologi och 
medicin. OECD menar att teknikutvecklingen i samhället i stort kan ses som ett 
tveeggat svärd där positiva effekter i exempelvis vardags- och arbetsliv på olika 
områden också kan ge upphov till tidigare okända risker och faror. Bedrägerier, 
hackning, mobbing och identitetsstöld i digitala miljöer är några exempel på nya 
problem som har drabbat allt från individer till regeringar. Eftersom ungdomar och 
barn är de vanligaste användarna av onlinetjänster och sociala nätverk står 
skolorna och lärarna i allt högre grad inför utmaningar att utbilda och styra 
studenter genom fördelarna och nackdelarna i den virtuella världen. I många fall 
utan att lärarna har nödvändig kompetens själva menar OECD. Effekten av 
informations- och teknikutvecklingen är stark och det har också gjorts mycket 
arbete för att identifiera hur och var skolan kan bli bättre på för att använda 
tekniken i klassrummet. Men de svåra frågorna kvarstår, till exempel när det gäller 
källkritik och hur traditionell inlärning via läroböcker interagerar eller konkurrerar 
med svaren som bara finns ett klick bort. OECD menar att utbildningssystemen 
måste anpassa sig till verkligheten, att ta sig an den digitala världen för att kunna 
hantera den och minska rädslan att misslyckas. Tekniken kommer att fortsätta att 
utvecklas, inte bara internet utan bioteknologisk och medicinsk utveckling 
kommer att ställa hela samhället inför svåra tekniska och etiska utmaningar. Alla 
problem måste betraktas som en del av en långsiktig strategi för att hjälpa 
utbildningen att hålla takt med det moderna samhället menar OECD (OECD, 2016, 
s. 20-21). 
 
3.2 Läroplanen 
 
Läroplanen för gymnasiet, GY11, är det styrdokument som lärarna i studien har 
som utgångspunkt för deras yrkesutövning.  
   En viktig förändring i GY11 i förhållande till tidigare läroplaner är att skolans 
värdegrunds-, fostrans- och normfrågor presenteras i ett helt eget avsnitt. Samtidigt 
har de frågorna tonats ner i specifika ämnens, som exempelvis 
samhällskunskapens, kursplaner (Öberg, 2016, s. 34). 
   En annan förändring är att läroplanen som helhet har större resultatfokus än 
föregångaren. Fokus i läroplanen är på det så kallade sista ledet, alltså resultatet, 
som ska nås med hjälp av mål och mätbara kunskaper som finns definierade som 
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kunskapskrav i läroplanen. Tidigare gjordes detta lokalt på skolan genom 
bedömningskriterier (Ibid, s.35). 
   Ämnet samhällskunskap är definierat på följande sätt i GY11:  
 

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas 
inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra 
samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, 
teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa 
samhällsfrågor förstås och förklaras. Ämnet har även ett historiskt perspektiv. 
(Skolverket, 2011, s. 143) 

 
   Samhällskunskapens syfte beskrivs i korthet med att eleverna ska utveckla 
kunskaper om makt, demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter, arbetsliv och 
en hållbar utveckling. Dessutom ska eleverna få möjlighet att träna på att anamma 
ett vetenskapligt förhållningssätt till frågor i samhället och kunna utveckla ett 
aktivt deltagande i detsamma (Ibid).  
   Eleverna ska också få uttrycka sig muntligt, skriftligt och med ”modern 
informationsteknik”. Till detta ska dem få förutsättningar att utveckla ett antal 
kunskaper och förmågor inom följande områden: demokrati, mänskliga rättigheter, 
historiska förutsättningars betydelser, olika samhälleliga förhållandens betydelse, 
förmåga att analysera, att kritiskt granska och tolka information samt presentera 
kunskaper i olika former (Ibid, s.143-144).  
 
3.3 Förstärkning av digital kompetens i skolan 
 
I mars 2017 skrev regeringen en promemoria med syfte att förtydliga och förstärka 
skrivningar i läroplanerna för att höja elevernas digitala kompetens. Motiveringen 
till detta var för att eleverna ska kunna möte kraven på arbetsplatser och i 
samhället i övrigt. I samhällskunskap på gymnasieskolan innebär förändringarna: 
”Förtydliganden av hur digitaliseringen påverkar samhället och en förstärkning av 
medie- och informationskunnighet.” (Regeringen, 2017)  
   De konkreta uppdateringarna i läroplanen GY11, som har med samhällskunskap 
att göra rör exempelvis: ”Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper 
om hur samhället påverkas av digitalisering”, ”I undervisningen ska eleverna ges 
möjlighet att arbeta med olika metoder för att samla in och bearbeta information, 
bland annat med hjälp av digitala verktyg.” och ” Källkritisk granskning, tolkning 
och värdering av information från olika källor och medier i digital och annan 
form.” Förändringarna ska implementeras i undervisningen från och med 1 juli 
2018 (Skolverket, 2017). 
 
3.4 Läromedel och undervisningsmaterial 
 
Förutom styrdokumenten är läromedel och annat material en central del av del av 
undervisningen. En del av denna studie handlar om vilken typ av läromedel eller 
undervisningsmaterial samhällskunskapslärarna använder. I Läromedlens roll i 
undervisningen (2006) definierade Skolverket läromedel som ”sådant som lärare 
och elever använder för att eleverna ska nå uppställda mål.” (Skolverket, 2006, s. 
9) Med den definitionen är det alltså syftet med materialet som avgör om något är 
ett läromedel eller inte.  
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   I Leda och lära i tekniktäta klassrum (2017) definierar Skolverket digitala 
läromedel som ”digitala tillämpningsprogram som är utvecklade för att användas i 
undervisningen och har ett uttalat kunskapsinnehåll”. Som exempel på digitala 
läromedel nämns drill-program, digitala lärspel, interaktiva böcker, 
simuleringsprogram och kreativa och öppna program (Skolverket, 2017, s. 2-6). 
Enligt den definitionen krävs det alltså att produkterna är utvecklade för att 
användas i undervisning och att de har ett uttalat undervisningsinnehåll. Detta att 
jämför med hur läromedel definieras ovan där det enbart räcker med att syftet är 
att eleven ska nå målet.  
   I den här studien definieras läromedel mer enligt det sistnämnda exemplet, alltså: 
sådant som är utvecklat för att användas i undervisningen och har ett uttalat 
kunskapsinnehåll.  Om det handlar om ett digitalt läromedel definieras det enligt 
Skolverkets definition ovan.  
   Syftet med att använda en möjligen något snävare definition av läromedel är för 
att kunna särskilja det som produceras för undervisningssyfte och annat material 
som lärarna använder som komplement eller ersättning till läromedel. Det som inte 
definieras som läromedel i undersökningen benämns som undervisningsmaterial.  
 
4. Tidigare forskning  
 
Under rubriken 4.1 tidigare forskning i det här kapitlet presenterar jag först ett par 
exempel på aktuell svensk forskning om samhällskunskapslärares syn på ämnet, 
fenomenologisk forskning om lärares upplevelser och den forskning jag använder 
som grund för teoriansatsen. Jag återvänder till den tidigare forskningen i första 
hand i kapitel 8. Diskussion. 
   Under rubriken 4.2 teori redogör jag för vilka teoretiska resonemang och 
modeller som jag inspireras av och använder för analys och diskussion i 
undersökningen.  
 
4.1. Tidigare forskning och teori 
 
Joakim Öbergs doktorsavhandling Samhällskunskapens dimensioner– Tio lärare 
ramar in sitt ämne (2016) är en hermeneutisk-fenomenologisk livsvärldsanalys 
med syftet att undersöka vad samhällskunskapslärare själva anser är de viktigaste 
ramfaktorerna för att omvandla skolämnet samhällskunskap till undervisning med 
hjälp av de didaktiska frågorna och hur lärarna upplever detta under en period på 
runt 20 år (Öberg, 2016, s. 5).  
   Öbergs ambition är att öka förståelse för den komplexa så kallade livsvärld som 
samhällskunskapsläraren befinner sig i sin yrkesroll (Ibid, s. 20). 
   Studien är kvalitativ och bygger på intervjuer med 10 erfarna lärare vilket, menar 
Öberg, är ett lämpligt sätt att beskriva subjektiva erfarenheter på. Öberg kommer 
fram till att lärarna har mycket olika tankar kring vilka de viktigaste ramfaktorerna 
är (Ibid, s. 220). Några lärare fokuserar på personliga faktorer, andra på didaktiska 
idéer eller styrdokumenten. Öberg menar att det kanske viktigaste resultatet han 
har kommit fram till är att själva ramfaktorteorin måste anpassas till varje unik 
undersökning (Ibid, s.5). 
 
Anna-Carin Bredmars doktorsavhandling - Lärares arbetsglädje  - Betydelsen av 
emotionell närvaro i det pedagogiska arbetet (2014) handlar om fenomenet 
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arbetsglädje utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Undersökningens syfte är att 
”vinna kunskap om innebörden av arbetsglädje i lärararbetet i lärararbetet” 
(Bredmar, 2014, s. 18). Studiens vetenskapliga ansats, teori och metod, är 
livsvärldsfenomenologi. Med den kunskapstraditionen som grund är det den levda 
arbetsglädjen som undersöks. Den empiriska studien görs genom intervjuer med 
nitton lärare (Bredmar, 2014, s.18-19).  Bredmar kategoriserar materialet i sju 
teman, inspirerad av grundstrukturer i fenomenologiska livsvärldar. Dessa teman 
är: mellanmänsklighet, kroppslighet, rumslighet, diskursivitet, horisonter och 
emotionell stämning (Ibid, s.56-57). Studiens resultat visar att det är viktigt att ta 
hänsyn till lärarens levda verklighet är att känslan av arbetsglädje ska infinna sig. 
Stämningen av glädje är fundamental. Bredmark liknar glädjen vid ett golv som 
ger stabilitet och trygghet så länge det finns under fötterna. För att får arbetsglädje 
är det är viktigt att vara personligt och professionell när läraren och eleven möts. 
Glädjen bidrar till möjligheter istället för hinder. En annan slutats från studien är 
att det är viktigt att läraren får fokusera på sina arbetsuppgifter och det som 
uppfattas som väsentligt. Arbetsglädjen är kopplad till lärarens arbete i sin helhet 
(Bredman, 2014, s.213-236). 
 
Anders Perssons avhandlingen Lärartillvaro och historieundervisning: innebörder 
av ett nytt uppdrag i de mätbara resultatens tid (2017) är den litteratur som 
används som grund för den teoretiska ansatsen i undersökningen. Jag återkommer 
till denna litteratur i nästa avsnitt och sedan genom hela studien, därför ger jag den 
inte mer utrymme än så hör i detta avsnitt.  
 
4.2. Teori 
 
Den teoretiska ansatsen i studien är, som nämndes i inledningen, inspirerad av 
Anders Perssons teorianvändning i avhandlingen Lärartillvaro och 
historieundervisning: innebörder av ett nytt uppdrag i de mätbara resultatens tid 
(2017). Perssons teori vilar på två ben, det ena på kontinental existensfilosofi, med 
influenser från filosofer som Martin Heidegger och Hannah Arendt. På den 
grunden bygger Persson vad han kallar en existensfilosofisk tolkningsram (Persson, 
2017, s. 50). Det andra benet vilar på Gert Biestas begreppsapparat för samtal om 
god utbildning: kvalificering, socialisation och subjektifiering (Ibid, s.54). Persson 
har modifierat Biestas modell genom att lägga till Johan Aspelins begrepp 
existentialisation till de tre övriga tre och använder modellen som en 
kunskapsteoretisk begreppsram (Ibid, s.55).  
  I detta kapitel går jag igenom dessa två ben var för sig under rubrikerna 4.2.1 
existensfilosofisk tolkningsram respektive 4.2.2 kunskapsteoretisk begreppsram.              
   Kapitlet avslutas med ett avsnitt om kopplingen mellan Perssons teori och denna 
studie. 
 
4.2.1 Den existensfilosofiska tolkningsramen 
  
   Persons tolkningsram bygger på begreppen tolkning, hantering, upplevelser och 
mening. Med tolkning menas förståelsen av de nya förutsättningarna som läraren 
ställs inför. Hantering innebär hur läraren agerar i förhållande till förutsättningarna 
medan upplevelse handlar om känslor och vilken stämning som framkallas. Det 
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sista begreppet, mening, betyder i detta sammanhang vad som är eftersträvansvärt 
för läraren (Persson, 2017, s. 50).  

4.2.1.1  Tolkning 
 
Det första begreppet, tolkning, handlar om lärarens förståelse av den nya 
situationen som individen ställs inför.  
   I den här kontexten kopplar Anders Persson till Hanna Arendt och hennes 
resonemang om att mänsklig existens är betingad – beroende av sin omvärld. Men 
beroendet är också omvänt, det finns en ömsesidighet mellan subjekt och objekt. 
Den mänskliga existensenen behöver tingen som i sig, fristående, bara vore 
orelaterade föremål om de inte betingade den mänskliga existensen (Arendt, 2013, 
s. 36). 
   Vi träder in i världen och erfar den. På det sättet blir subjekt och objekt 
ömsesidigt beroende av varandra i mötet och kan därför inte ses som helt 
separerade enheter (Ibid). Det är på samma sätt med förändringar i lärares 
uppdrag. Det är varje lärares tolkning av mötet med tingen som avgör effekten 
(Persson, 2017, s. 46).  

4.2.1.2 Hantering 
 
Nästa begrepp i modellen är hantering. Det kan beskrivas som lärarens handlingar, 
eller agerande, i den nya situationen. Heidegger framför det som att människorna, i 
detta fall lärarna, är utkastade i världen, tillvarons kastadhet, och måste hantera 
situationen vi hamnar i (Heidegger, 2013, s. 151). Arendt menar att det är genom 
att visa oss för andra, att vi bryter oss in i världen, vi på riktigt blir till människor 
(Arendt, 2013, s. 51).  Vi släpps ner i en värld som vi inte valt själva, men som vi 
måste hantera. Maurice Merleau-Ponty uttrycker det: ”We choose our world and 
the world chooses us.” (Merleau-Ponty, 2005, s. 527) Ett ömsesidigt beroende. 
Läraren är inte en passiv mottagare, tillvaron kräver i sig handling. 
Förutsättningarna förändras och lärarna måste förhålla sig till detta vad de än 
tycker om det. Situationen är inte valbar, men hanterbar.  

4.2.1.3  Upplevelse 
 
Det tredje begreppet fångar Persson in när han uttrycker att lärare även upplever de 
nya förutsättningarna känslomässigt. Här resonerar Persson om Heideggers 
begrepp om i-världen-varon. Det handlar om att vi ska förstå att hur vi agerar – det 
Heidegger kallar utkast – ska förstås utifrån begreppet stämning. Stämning innebär 
”hur det är fatt med och går för en” (Heidegger, 2013, s. 158). Tolkningen handlar 
om vilka möjligheter som finns i framtiden, den upplevda stämningen om vad som 
redan genomlevts - vad det vi upplevt betyder för oss (Persson, 2017, s. 49). Anna-
Carin Bredmar menar att känslan av glädje är intentional, det betyder att känslan 
riktas mot situationen där känslan uppstod. Stämningen medverkar till hur vi 
förstår lärarens sätt att vara i skolan (Bredmar, 2014, s. 196). Denna känslomässiga 
aspekt är vad Persson kallar för upplevelsen. Upplevelsen säger inte bara något om 
vad läraren erfarit, utan ger också en ledtråd till vad läraren menar är 
eftersträvansvärt (Persson, 2017, s. 49).   
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4.2.1.4  Mening 
 
Upplevelsen ger alltså ledtrådar om vad som är meningsfullt för individen. Detta 
för oss över till det sista begreppet i Perssons tolkningsram, nämligen mening.    
Detta handlar om ”den enskildes upplevelse om vad som framstår som möjligt” 
(Persson, 2017, s. 50). Persson hänvisar till Heideggers resonemang om begreppen 
egen-tligt och oegentligt (Heidegger, 2013, s. 60). Persson tolkar Heidegger så att 
som att det egen-tliga är det meningsfulla och det oegentliga är det meningslösa 
för individen (Persson, 2017, s. 49). Hanna Arendt menar att för att individen ska 
kunna träda fram i unikhet och meningsfullhet krävs det att det finns någon att 
träda fram för.  Det är vad Arendts kallar framträdelserum (Arendt, 2013, s. 264).  
   I fenomenologiska studier är begreppet livsvärld vanligt. En livsvärld är den 
värld så som den visar sig för oss och där erfarenheter görs. Det är en konkret 
värld, inte bara en tankekonstruktion (Nielsen, 2013, s. 30). Persson hänvisar till 
Cecilia Nielsen som presenterar hur fenomenologiska livsvärldsstudier lyfter fram 
existentiella frågor som exempelvis: 
 

Vilken mening ser de in det som sker? Vilken betydelse lägger de i sina 
handlingar? […] Vem är jag och vad kan jag bli? De rör förhållandet till andra 
människor: Vad gör de med mig? Vad gör jag med dem? Och om det rör 
förhållandet till världen: Är världen ond eller god? (Nielsen, 2013, ss. 45-46)       

    
Persson förhåller sig på ett likande sätt, inspirerad av livsvärldsfenomenologi, till 
lärarna i avhandlingen och försöker koppla det de berättar till vad de framhåller 
som: 
 

[…] glädjerikt, önskvärt och värt att längta efter. Dessa uttryck för vem man vill 
vara, i vad man finner mening och vad man upplever som gott, benämns i denna 
avhandling som det eftersträvansvärda. (Persson, 2017, s. 50)  

 
4.2.2 Kunskapsteoretisk begreppsram 
 
För att kunna beskriva, jämföra och föra en diskussion om mönster i skildringarna 
konstaterar han att det behövs en kunskapsteoretisk begreppslig referensram 
(Persson, 2017, s. 51).  
   Persson väljer att bygga på Gert Biestas generella begreppsapparat för hur man 
kan diskutera vad god utbildning är. Biesta har utgått från vad han kallar 
”utbildningssystemets faktiska funktioner” när han skapar sin modell för 
diskussion om utbildningens syfte och mål. Han menar att de funktionerna kan 
sammanfattas i begreppen kvalificering, socialisation och subjektifiering (Biesta, 
2011, s. 27).  
   Kvalificering innebär att eleverna ska få kunskap och kompetens genom 
undervisningen i skolan (Ibid, 2.28). Socialisering, handlar om att förbereda eleven 
på samhällets kulturella, social och politiska system i meningen normer och 
värderingar (Ibid). Biestas sista begrepp, subjektifiering, kan ses som motsatsen till 
socialiseringen. Det handlar om att undvika att tänka på individen som ett 
”exemplar” av ett större system. Eleven har enligt detta möjligheten att bli 
autonom och oberoende i sitt sätt att se världen, och kan då själv välja grad av 
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engagemang i framtiden (Ibid, s.29). Här finns också paralleller till Arendt och den 
tidigare diskussionen om framträdelserummet (se avsnitt 4.2.2.4 Mening).  
   Biesta menar att hans tre funktioner bör ses som överlappande, sammanflätade 
också i viss mån motsägande dimensioner om vad utbildning kan handla om. Han 
menar att det är viktigt att tänka på att frågan om utbildning är sammansatt (Ibid, 
s.34). Han tänker sig att modellen ser ut som ett Venndiagram, tre fält som 
överlappar varandra och det viktigaste sker i skärningspunkterna mellan områdena. 
Enligt Biesta är det ur diskussionerna som kan uppstå i synergierna och 
konflikterna mellan de olika begreppen som man kan hitta de mest intressanta 
samtalen om vad som är god eller önskvärd utbildning.  
 (Ibid s.30).  
   Den fjärde funktionen i begreppsapparaten existentialisation, har Perssson 
hämtat från Jonas Aspelins artikel i Social Psychology of Education (2015). 
Aspelin lyfter fram vikten av det mellanmänskliga mötet i undervisningen och 
tycker att diskussionen om vad en god utbildning är kräver mer än bara en 
diskussion om hur det borde vara. Förutsättningarna för att bli en ”riktig person” 
behövs. Man kan även koppla existentialisation till Arendt: 
 

”Det finns inget verksamt människoliv, ens i den öde öknen, som inte utspelar sig 
i en värld som direkt eller indirekt vittnar om andra människors närvaro.”  
(Arendt, 2013, s. 51) 
 

Aspelin menar att mellanmänskliga relationer är till för att skapa förutsättningar 
för eleverna att bli ”riktiga personer”, målen och resultaten kommer senare 
(Aspelin, 2015, s.487-501). 
 
 4.2.3 Koppling mellan Perssons teori och denna studie 
 
Anders Perssons teoretiska ansats står alltså på två ben, den existensfilosofiska 
tolkningsramen med influenser från filosofer som Hanna Arendt och Martin 
Heidegger och med inslag av hermeneutik och fenomenologi. Det andra benet är 
en kunskapsteoretisk begreppsram som bygger på Gert Biestas ramverk för 
diskussioner om utbildnings syfte och mål. 
   I avhandlingen appliceras tolkningsramen på hur lärare som undervisar i ämnet 
historia i årskurs 4-6 i grundskolan har påverkats av förändringarna i läroplanen 
Lgr11. Förändringarna handlar bland annat om tidigare betyg, fler nationella prov 
och mer centralstyrt undervisningsinnehåll (Persson, 2017, s. 20). 
   Persson menar att tolkningsramen även kan användas av andra forskare, som 
med ett liknande perspektiv på lärartillvaron vill undersöka vilka effekter 
utbildningspolitiska åtgärder har på lärare (Persson, 2017, s. 50). 
   I min undersökning är det snarare samhälleliga förändringar än 
utbildningspolitiska åtgärder som forcerar lärarna upp ur den gamla och ned i en 
ny och delvis mycket förändrad skolvärld. Lärarna verkar i en kontext där eleverna 
har hela världen via internet i fickan, informationen är snabb och svår att lita på 
och där hela samhället, inklusive Skolverket, kräver högre och förfinad digital 
kompetens (Skolverket, 2017). Mot den bakgrunden menar jag att det är relevant 
att applicera Perssons tolkningsram på min undersökning.  
   I kapitel 5. Metod redogörs mer i detalj hur den teoretiska ansatsen kommer att 
appliceras på studien.  
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5. Metod 
 
Undersökningen är en kvalitativ studie som genomförts med semistrukturerade 
intervjuer som sedan transkriberas. Efter de stegen, som kommer att redovisas 
närmare i detta kapitel, presenteras empirin i två steg.  
   Det första steget sker genom en induktiv tematisk analys som presenteras i 
kapitel 6. Tematisk analys. I den strukturerande analysen sker ingen koppling till 
teori eller övrig litteratur, det handlar om att ordna det empiriska materialet under 
de tre första frågeställningarna i studien. Under varje frågeställning kategoriseras 
sedan materialet utifrån definierade teman.  
   I det andra steget, i kapitel 7. Teoretisk analys, sker en deduktiv analys av det 
strukturerade materiel, då görs värderingar av det empiriska strukturerade 
materialet i förhållande till frågeställningar och teori (Repstad, 2007, s. 127). I 
kapitel 7 är de fyra rubrikerna i den existensfilosofiska tolkningsramen 
huvudrubriker. I samband med fråga fyra stäms svaren i det empiriska materialet 
också av mot den kunskapsteoretiska begreppsramen med Biestas och Aspelins 
terminologi. 
   Innan vi kommer till analysen ska vi gå in djupare på de fenomenologiska och 
hermeneutiska kopplingar som finns till studien och sedan gå djupare i på hur 
undersökningen har genomförts i praktiken.  
 
5.1 Hermeneutik och Fenomenologi 
 
Hermeneutiken är en forskningsansats som i sig handlar om att tolka, att föra över 
en mening från ett sammanhang till ett annat (Bengtsson J. , 1998, s. 50).  
     Begreppet framträdandet är knutet i Perssons existensfilosofiska tolkningsram. 
Det har en hermeneutisk dimension eftersom det handlar om tolkningar av någon 
annan människas erfarande (Persson, 2017, s. 51). Hanna Arendt menar att det 
som framträder och kan ses av både oss själva och andra gör att det blir verkligt. 
   Gilje & Grimen menar i Samhällsvetenskapernas förutsättningar (2007) att 
samhällsforskare i många fall behöver tolka någonting som redan är tolkat. Den 
intervjuade läraren har tolkningar av sig själva, i min undersökning i rollen som 
lärare (Gilje & Grimen, 2007, s 175). Detta är i sig inget problem då jag inte är ute 
efter att hitta något rätt eller fel i lärarnas tolkning, det är lärarnas tolkningar i sig 
som är intressanta. Författarna skriver vidare att man i inom samhällsvetenskapen 
antingen ska bortse från de intervjuades beskrivningar, eftersom de betraktas som 
felaktiga och ovetenskapliga, eller se det som att det faktiskt är aktörernas egna 
uppfattningar och beskrivningar som skapar identitet i handlingarna (Gilje & 
Grimen, 2007, s 176). I min undersökning väljer jag, precis som Persson, att se det 
som att det är aktörernas, lärarnas i det aktuella fallet, berättelser och därmed 
upplevelser som är det relevanta.  
   Undersökningen har som ambition att förstå hur lärarna upplever sin yrkesroll, 
utifrån deras förståelse av samhällskunskap som ämne och den informationstäta 
digitaliserade samtidens möjligheter gällande val av läromedel. Det handlar alltså 
om hur lärarna upplever deras verklighet, verklighetens natur.   
   Inom filosofin placeras den typen av frågor inom det som kallas ontologi 
Ontologiska frågor kan vara till exempel: vilka egenskaper har den värld som 
människor lever i? En forskningsansats som kännetecknas av ambitionen att förstå 
människor, enskilt eller i grupp, utifrån den eller de levda relationer till den värld 
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de existerar i är fenomenologin (Bengtsson, 1998, s15-17). Ett fenomen i det här 
sammanhanget är något som ”visar sig direkt för medvetandet” (Hyldgaard, 2008, 
s. 39). I min studie handlar det om nya förutsättningarna för 
samhällskunskapslärarna. När fenomenet visar sig för medvetandet är subjekt och 
objekt beroende av varandra menar Anna-Carin Bredmar och hänvisar till 
fenomenologins grundare Husserls. Det finns alltså en ömsesidighet mellan 
subjekt och objekt (Bredmar, 2014, s. 52). Termen intentionalitet, ursprungligen 
från Husserls, är central i det resonemanget. Intentionalitet handlar om att allt 
medvetande har en riktning mot något annat (Bengtsson & Berndsson, 2015, s.25). 
   Det fenomenologiska angreppsättet kategoriseras som deskriptivt, det möjliggör 
försök till kartläggning av den sociala värld som undersöks, men det ger också 
utrymme att skapa teorier i nästa steg. Innan det går att förklara något måste detta 
något beskrivas. Ett fenomenologiskt angreppssätt är mot den bakgrunden 
kvalitativt (Bengtsson, 1998, s. 17).  
   Mot denna bakgrund kan man hävda att min undersökning är fenomenologisk.  
   Martin Heidegger är tillsammans med Sartre och Merleau-Pony den som bidragit 
starkast till att den gren av fenomenologin som kallas existensfilosofisk 
fenomenologi växt fram. Alla tre tänkarna betonar det viktiga med att fokusera 
både på fenomenens innehåll och betydelse för existensen.  
 

”Just ett fenomens själva existens i världen, som exempelvis en känsla, är av 
avgörande betydelse för vilken mening och vilket innehåll det har. Inom 
fenomenologin i allmänhet och inom den existentiella inriktningen i synnerhet 
skapas en närhet till erfarenheten, dess innehåll och den person som erfar.” 
(Bredmar, 2014, s. 53) 

 
Ett centralt begrepp inom fenomenologin är livsvärld som också lyftes fram i 
kapitel 4.2.2.4 Mening. Livsvärlden är den värld vi lever i och tar för given. Den är 
en levd, konkret, komplex och inte bara fysisk utan innehåller värden, egenskaper, 
många dimensioner (Bengtsson J. , 1998, s. 18). Inom den så kallade 
livsvärldsfenomenologin ses ”liv och värld, kropp och själ, objekt och subjekt, 
fysiskt och psykiskt, individ och samhälle” som integrerade istället för separerade. 
Det centrala för hur lärande sker i livsvärlden är individerna och den värld de 
befinner sig i och de ska lära sig (Bengtsson & Berndtsson, 2015, s.15). I min 
undersökning försöker jag förstå lärarna utifrån den förändrade värld de lever i 
som yrkespersoner.  Genom att avgränsa miljön till regionala livsvärldar kan man 
göra mer holistiska studier och gå in mer på djupet i detaljer (Bengtsson J. , 1998, 
s. 17). Skolan är ett exempel på en sådan regional värld, Bengtsson och Berndtsson 
beskriver skolan som en regional värld med sina egna specifika villkor och med 
begränsningen att verksamheten handlar om utbildning. I den regionala livsvärlden 
flätas individerna och världen samman. Det som finns i skolan: lärare, elever, 
lokaler, traditioner och så vidare får en mening först genom individernas förståelse 
och användning. Den kollektiva helheten sammanflätas med individen och 
kollektivet och individen blir ömsesidigt beroende av varandra. Om eleven, eller 
subjektet, ska kunna ta till sig undervisningen måste subjektet, medvetandet som 
möter fenomenet, betraktas som en aktör. Annars blir eleven bara någon som 
betraktar. Heidegger har gett subjektet en vidare mening med begreppet tillvaro. 
Tillvaron som subjekt är laddat med sin existens och sitt sin egenskap som aktör 
(Bengtsson & Berndtsson, 2015, s. 23-25). 
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   I fenomenologiska undersökningar finns det två syften med den teoretiska 
ansatsen. Dels att förstå och komma nära de fenomen som studeras, dels forma 
metoder för att kunna fånga det ordentligt (Bredmar, 2014, s. 51) 
    
5.2 Kvalitativ intervju 
 

”Vem är du? Både ord och handlingar ger upplysningar om vem någon är, men 
liksom sambandet mellan handlande och början är intimare än mellan tal och 
början, är ord uppenbarligen bättre lämpade än handlingar för att besvara denna 
fråga.” (Arendt, 2013, ss. 241-242) 
 

Hanna Arendt menar att berättelsen, eller berättandet, är ett sätt att försöka 
begripliggöra betydelsen av våra erfarenheter och att talet är det mest användbara 
sättet en människa har för visa sig för andra (Ibid).  
   Lärarna i undersökning berättar sina erfarenheter i kvalitativa intervjuer. De är 
respondenter, i motsats till informanter, eftersom det är de själva och deras tankar 
och idéer som är objektet för studien (Esaiasson, 2017). 
   Anna-Carin Bredmar beskriver berättandet som metod: 
 

[…] lärares berättelser är ett vardagsnära och praktiskt sätt att få tillgång till 
deras erfarenheter…Det är högst naturligt för o] människor att berätta om 
erfarenheter och upplevelser, vi gör det hela tiden i vårt möte med varandra och 
även för att förstå oss själva genom till exempel dagboksskrivande och bloggande. 
(Bredmar, 2014, s. 75) 

 
Precis som Anders Persson använder jag lärarnas berättelser för att skapa det 
empiriska materialet i min studie. Studiens datainsamlingsmetod är en kvalitativ, 
semistrukturerad intervju. Enligt Bryman är denna metod lämplig för studier som 
har ett ”relativt tydligt fokus och specifika frågeställningar”. I en semistrukturerad 
intervju använder forskaren en lista med teman som är aktuella för 
undersökningen. Frågorna sammanfattas oftast i en intervjuguide (Bryman, 2008, 
s. 416).  
   Jag menar att min studie passar in på den beskrivningen och att det i den 
semistrukturerade intervjuformen även finns tillräckligt med flexibilitet för 
respondenten att tala fritt och utan alltför fasta ramar. De öppna frågorna ger 
läraren svängrum i sin berättelse vilket i sin tur ger kunskap om vad läraren menar 
är viktigt. Det skapar förutsättningar att rikta fokus på den intervjuades 
uppfattningar och synsätt (Ibid, s. 413. 
   Bryman menar vidare att man i en intervjuguide för en semistrukturerad 
kvalitativ undersökning ska producera en grad av ordning genom att kategorisera 
frågorna i teman men för den sakens skulle inte binda sig vid den ordningen. Det 
är inbyggt i själva metoden att vara flexibel (Ibid, s. 419). 
   De teman jag valt att bygga mina frågor på är, förutom frågor kring lärarens 
bakgrund, ämnet samhällskunskap, samtiden och det digitala materialet, samtiden 
och påverkan på det eftersträvansvärda samt läromedel och material (bilaga 1). 
   Bryman poängterar att frågorna inte ska formuleras alltför specifikt samtidigt 
som de ska skapa förutsättningar för att svara på studiens frågeställningar. Vidare 
ska språket anpassas efter de som ska intervjuas. Han betonar också att frågorna 
inte ska vara ledande och att det är viktigt att få med generell bakgrundsfakta om 
den som intervjuas för att sätta sig in i dennes situation (Ibid). 
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   Ur ett fenomenologiskt perspektiv kan också betonas att det gäller att vara 
neutral och vara medveten om att inte låta fördomar, åsikter, teorier, kategorier och 
så vidare styra studien (Bengtsson J. , 1998, s. 28). 
   Validitet kan definieras som giltighet, att man har lyckts mäta det man påstår att 
man ska mäta. Stämmer forskningsfrågorna överens med materialet man använder 
sig av? Kan empirin åskådliggöra den frågeställning man är intresserad av 
(Repstad, 2007, s. 151)? Eftersom kvalitativa studier inte i första hand är inriktade 
på mätningar är inte validitet centralt i sådana sammanhang (Bryman, 2008, s. 
151). Bryman lyfter fram till LeCompte och Goetz som skiljer mellan extern och 
intern validitet. Med extern validitet menas i vilken grad studien resultat kan 
generaliseras till andra situationer. Det är svårt att dra sådana slutsatser från 
kvalitativa studier. Intern validitet innebär att observationerna och de teoretiska 
idéerna i undersökningen ska stämma överens. Det går i betydligt högre grad att 
applicera på kvalitativa studier (Ibid).   
   Reliabilitet handlar om pålitlighet. Om hur precist ett mätinstrument är, hur 
pålitlig informationen är och om analysen är gjort utan fel och brister (Repstad, 
2007, s. 151). Även här diskuterar LeCompte och Goets interna respektive externa 
aspekter. Extern reliabilitet står för i vilken utsträckning en studie kan replikeras 
och är oftast svår att nå i kvalitativ studie eftersom det är svårt att återskapa exakt 
samma förhållanden som i ursprungssituationen. Intern reliabilitet betyder att flera 
forskare är gör samma bedömning av samma företeelse (Bryman, 2008, s. 151). 
Ett sätt att påverka reliabiliteten i en kvalitativ undersökning kan vara att säkra att 
intervjuerna är inspelade i god kvalitet och att göra transkriberingen nära inpå 
intervjutillfället (Repstad, 2007, s. 152). I min undersökning spelades samtliga 
intervjuer in och transkriberades sedan inom 24 timmar. 
   Bryman redogör för en rad alternativ till att mäta reliabilitet och validitet i 
kvalitativa studier. Exempelvis tillförlitlighet och äkthet som forskarna Cuba och 
Lincoln använder. Bryman menar att anledningen till begreppen validitet och 
reliabilitet har blivit ifrågasatta är att många forskare menar att de inte utgår från 
ett kvalitativt sätt att forska på (Bryman, 2008, ss. 352-357). Repstad har tagit fram 
följande lista på kriterier man bör ta hänsyn till för att bedöma kvaliteten på ett 
insamlat material: Finns det någon forskningseffekt?, Var svaren spontana eller var 
frågorna ledande? Har den intervjuade någon anledning att dölja något? Har den 
intervjuade förstahandskunskapen? 
   Jag ha sållat mig inte till någon specifik skola i när det gäller validitet eller 
reliabilitet utan väljer istället att ta till mig det som jag läser om begreppen och 
vara så noggrann som möjligt i min studie. Min ambition är att vara noggrann i 
varje detalj i undersökningen och redogöra så detaljerat som möjligt för 
tillvägagångsättet i studien. Min förhoppning är att det ska påverka studiens 
trovärdighet i en positiv riktning.  
 
5.3 Urval 
 
Populationen i studien är samhällskunskapslärare – jag har försökt fånga några 
lärare som jag hoppas ska ge mig svar som inte kan generaliseras men dock sägas 
vara något mer allmängiltiga om vad det egentligen innebär att vara 
samhällskunskapslärare i den informationstäta digitala samtiden. 
   Urvalet i undersökning är målstyrt i den meningen att det är gjort för att kunna 
besvara forskningsfrågorna. Ett målstyrt urval görs oftast på fler än en nivå 
(Bryman, 2008, s. 350). I mitt fall handlar det till att börja med om 
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gymnasieskolor. Här väljer jag att kontakta gymnasieskolor från olika geografiska 
områden i Sverige, från mindre till större städer i några olika delar av landet och i 
viss mån skolor med olika socioekonomiska upptagningsområden för att urvalet 
inte skulle bli alltför heterogent. På nästa nivå i urvalet kommer lärarna. Hälften av 
de intervjuade lärarna är män och hälften är kvinnor, en jämn könsfördelning var 
ett kriterium. Alla lärarna är aktiva och 5 av 6 har arbetat som lärare mer än 15 år. 
Jag menar att det är en styrka i sig att den absoluta merparten av lärarna varit 
verksamma så länge att de har erfarenhet från en tid då informationsflöde och 
digital kompetens definierades på ett annat sätt än idag. På samma sätt är urvalet 
en begränsning. Hade åldersspannet varit större hade resultatet troligen sätt 
annorlunda ut, på samma sätt om det exempelvis funnits med respondenter med 
utländsk bakgrund eller helt andra kriterier. En av lärarna avviker från de övriga på 
det sättet att han står inför att börja arbeta på gymnasiet men har erfarenhet från att 
arbeta på högstadiet med samhällskunskap i 2 år.  
    
5.3.1 Lärarna 
 
Lärarna i studien är helt anonyma i den meningen att deras namn är fingerade och 
att det inte går att gissa på vilken skola de arbetar på. Övriga uppgifter stämmer 
med den information som respondenterna har lämnat vid intervjutillfället.  
 
Anette är 43 år och har arbetat som lärare sedan hösten 1999. Hon är mentor för en 
klass i årskurs tre och arbetar på en kommunal gymnasieskola med teoretisk 
inriktning på en mindre ort i mellersta Sverige. Anette arbetar på samma skola som 
Christian och Daniella och undervisar förutom i samhällskunskap även i religion 
och teater.  
 
Björn är 39 år och har nyligen börjat arbeta på en kommunal gymnasieskola med 
teoretisk inriktning i en storstad. Han har tidigare arbetet på en friskola i en annan 
storstad. Totalt har han arbetat som lärare i 13 år. Björn undervisar i 
samhällskunskap och historia. 
 
Christian är 45 år och har arbetat som lärare sedan år 2002. Han är mentor för en 
trea och arbetar på ett kommunalt gymnasium med teoretisk inriktning på en 
mindre ort i mellersta Sverige. Christian undervisar i samhällskunskap, historia 
och engelska. Han arbetar på samma skola som Anette och Daniella. 
 
Daniella är 43 år och har arbetat som lärare sedan 1999. Hon arbetar på en 
kommunal gymnasieskola med teoretisk inriktning på en mindre ort i mellersta 
Sverige.  Hon har nyligen valt att gå ner till deltid för att ha tid att arbeta med 
andra saker också. Daniella undervisar i samhällskunskap, religion och estetiska 
ämnen. Hon arbetar på samma skola som Anette och Christian.  
 
Erik är 34 år och har arbetat som lärare sedan 2015. Han arbetar idag på en 
högstadieskola men kommer att börja undervisa på en gymnasieskola med både 
teoretisk och praktisk inriktning inom en snar framtid. Han kommer att arbeta på 
en kommunal skola i en storstad. Erik undervisar idag i SO-ämnen och kommer att 
undervisa i samhällskunskap och historia på gymnasiet.  
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Fanny är 52 år och har arbetat som lärare i 20 år. Hon arbetar på en gymnasieskola 
med teoretisk och praktisk inriktning i en socioekonomiskt svag del av en storstad. 
Fanny undervisar förutom i samhällskunskap även i ämnena historia och religion.  
 
5.4 Tillvägagångssätt  
 
I detta avsnitt beskrivs tillvägagångsättet i studien i kronologisk ordning för att 
skapa en tydlig bild av studiens genomförande.  
   I första steget identifieras vilka kategorier av skolor som ska kontaktas. Sedan 
kontaktas lärare genom andra personer, i ett fall en före detta rektorer, i de andra 
fallen via andra yrkesrelaterade kontakter till de lärarna. En skola avböjer 
medverkan, två skolor återkommer inte. På fyra skolor kontaktas lärare och tid 
bokas för telefonintervju med var och en av dessa. Intervjuerna genomförs med 
hjälp av högtalartelefon och diktafon enligt modellen som beskrivs i avsnitt 5.2 
Kvalitativ intervju. Intervjutiden varierar mellan 30 och 45 minuter.  
   Intervjuerna transkriberas i sin helhet inom 24 timmar efter att intervjuerna hade 
avslutats. I transkriberingarna är intervjuerna ordagrant återgivna, mindre 
grammatiska korrigeringar görs för att materialet ska vara mer lättillgängligt att 
analysera (Persson, 2017, s. 74).  
   Den induktiva tematiska analysen genomförs genom att svara på de tre första 
forskningsfrågorna utifrån det empiriska materialet som först tematiseras.  
  Den deduktiva teoretiska analysen görs med hjälp av den existensfilosofiska 
tolkningsramen och den kunskapsteoretiska begreppsramen (se 4.2 Teori). Studien 
avslutas med en diskussion med reflektion kring metod, slutsats och tankar om 
fortsatt forskning. I det avsnittet tas hjälp av teori, tidigare forskning och 
styrdokument. 
 
5.5 Bearbetning, analys och tolkning 
 
På den första nivån av analys, den tematiska, handlar det om en strukturering av 
vad lärarna säger utifrån ett induktivt läsande av deras svar. Med induktion menas 
att dra slutsatser från ett antal enskilda uppgifter till ett allmängiltigt påstående 
(Hyldgaard, 2008, s. 272). Enskilda utsagor i det empiriska materialet bygger 
grunden för generella teman under frågeställningarna i analysen.  
   För att ta fram teman använder jag en metod som kallad tematisk analys. En 
analys av det transkriberade materialet genomförs för att plocka ut teman ur texten. 
För att hitta teman söks efter repetitioner, lokala typologier och kategorier, 
metaforer och analogier, övergångar, likheter och skillnader, språklig kopplingar, 
saknade data och teorirelaterat material (Bryman, 2008, s. 528). 
   I nästa steg av analysen, den teoretiska, utgår jag från det motsatta, en deduktiv 
analys. Enskilda uppgifter härleds till andra genom ett regelverk (Hyldgaard, 2008, 
s. 269). Den existensfilosofiska tolkningsramen och den kunskapsteoretiska 
begreppsramen utgör regelverket under vilka enskilda uppgifter placeras.  
 
5.6 Etiska avväganden 
 
Intervjupersonerna informeras om studien och syftet med den, att konfidentialitet 
och anonymitet garanteras, att det är frivilligt för intervjupersonen att delta och dra 
sig ur när man så önskar, att intervjumaterialet endast kommer att användas för 
denna studies forskningssyfte (se bilaga 2). Detta enligt principer om informerat 
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samtycke, frivilligt deltagande och nyttjande av information (Vetenskapsrådet 
1990, s- 7-9, 14). 
   Pål Repstad menar att det kan finnas risker med att ”forska i miljöer dör man har 
vänner, bekanta eller kollegor” (Repstad, 2007, s. 90). I min undersökning finns 
inte den risken då jag aldrig har träffat intervjupersonerna förutom via telefon 
under själva intervjutillfället.  
   Då lärarna är anonyma och skolornas orter inte namnges och det inte finns någon 
personlig information som publiceras i studien ser jag inte att det ska finnas några 
rimliga risker att lärarna ska kunna identifieras. 
 
6. Tematisk analys 
 
Från redogörelsen angående teori och metod går vi nu över till analysdelen av 
undersökningen.  
   Som jag tidigare varit inne på sker analysen i två nivåer. I detta kapitel, 6. 
Tematisk analys, handlar det om en strukturering av vad lärarna säger utifrån ett 
induktivt läsande av deras svar. Det handlar om att strukturera det empiriska 
materialet. Kapitlets huvudrubriker är de tre första frågeställningarna i 
undersökningen: 
1. Hur definierar lärarna en eftersträvansvärd samhällskunskapsundervisning? 
2. Hur tolkar, hanterar och upplever lärarna sin professionella roll i den 
informationstäta digitala samtiden.  
3. Hur använder lärarna läromedel och annat undervisningsmaterial? 
För att ta fram teman, som blir underrubriker till frågorna använder jag tematisk 
analys (se avsnitt 5.5).  
   Den fjärde frågeställningen, Hur och på vilka sätt har det informationstäta 
digitala samhället utmanat eller konfirmerat det som lärarna menar är 
eftersträvansvärd samhällskunskapsundervisning?, bygger på det empiriska 
underlaget från de första tre frågorna och diskuteras i förhållande till teorin i 
kapitel 7.  
 
6.1 Hur definierar lärarna en eftersträvansvärd sh-undervisning? 
 
För att få svar på frågeställningen låter jag lärarna berätta sin egen bild av ämnet 
samhällskunskap och hur en eftersträvansvärd undervisning bör vara enligt dem. 
Jag väljer så öppna frågor som möjligt för att undvika att leda in respondenten på 
något spår. I likhet med Persson ber jag intervjupersonen, om samtalet blir för 
generella, att illustrera med exempel (Persson, 2017, s. 67). 
   Efter genomgången av hela det empiriska materialet och genomförandet av den 
tematiska analysen utkristalliserar sig följande sex teman under eftersträvansvärd 
samhällskunskapsundervisning: vetenskaplig definition, medborgare, kritiskt 
tänkande, ämneskunskaper, pedagogik och didaktik. Nu följer en genomgång av 
dessa sex teman. 
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6.1.1 Vetenskaplig definition 
 
Fyra av de sex lärarna börjar förklara vad samhällskunskap är genom att koppla till 
de vetenskaper de associerar ämnet med.  
   Associationerna skiljer sig något åt men två av dem, Anette och Erik, börjar med 
att berätta att ämnet samhällskunskap är baserat på vetenskaperna nationalekonomi 
och statsvetenskap, Anette nämner också ämnet sociologi som en del av 
samhällskunskapen.  
   Björn börjar med att utgå från det vetenskapliga perspektivet men från en annan 
vinkel. Han ställer samhällsvetenskapen mot ämnet psykologi och konstaterar att 
samhällsvetenskapen studerar grupper av människor medan psykologin inriktar sig 
på enskilda individer. Sedan går Björn vidare och gör en mer naturvetenskaplig 
koppling till vad som är typiskt för människans natur. Han berättar om evolutionen 
och att vi människor är skickliga på att reflektera, kommunicera och samarbeta. 
Dessa tre egenskaper och en tydlig struktur ska genomsyra undervisningen menar 
Björn. Christian väljer att knyta an till samhällskunskapens föregångare, 
medborgarkunskapen som syftade till att ge eleverna möjlighet att bli deltagande 
demokratiska medborgare.  
   Daniella och Fanny associerade inte till vilken vetenskaplig grund 
samhällskunskapen står på.  
 
6.1.2 Aktiva medborgare 
 
Istället för att koppla till den vetenskapliga bakgrunden hos samhällskunskapen 
går Daniella omedelbart in på att samhällskunskap är ett demokratiserande ämne.  
Demokrati och ansvar är centrala begrepp för Daniella, det är nödvändigt att alla i 
samhället får och tar ansvar om demokratin ska fungera. Av den anledningen är 
det en viktig del av samhällskunskapen att underlätta för eleverna att utvecklas till 
medvetna samhällsmedborgare.  
   Påverkan är ett annat begrepp lärarna lyfter fram. Fanny menar att 
samhällskunskapen ska förmedla att det är viktigt att engagera sig i samhället för 
att kunna påverka. Christian är också inne på detta område, att skolan ska visa alla 
elever vägar för att kunna påverka. Eleverna ska prepareras för att bli medvetna 
samhällsmedborgare.  
   Även Anette och Erik poängterar att det är avgörande för eleverna att förstå 
samhällets system och att syftet med kunskapen är att eleverna ska kunna påverka 
och förstå hur man själv kan bli påverkad. Björn menar att den demokratiserande 
aspekten av ämnet är viktig men också komplicerat eftersom den kräver mycket 
mer av läraren än att enbart förmedla kunskap.  
 
6.1.3 Det kritiska tänkandet 
 
Att vara en aktiv medborgare som förstår vilka rättigheter och skyldigheter man 
har i samhället kräver också ett kritiskt tänkande. Både Daniella och Fanny 
framhåller vid flera tillfällen att varken elever eller lärare får glömma att tänka 
kritiskt i alla sammanhang.  



 

  
 

18 

   Det tydligaste enskilda exemplet på kritiskt tänkande lärarna resonerar kring är 
källkritik. Det är något som alla respondenter har praktisk erfarenhet av i vardagen 
och också något alla anser är viktigt att framhålla i samhällskunskapen.           
   Lärarna använder olika uttryck för att betona och förstärka vikten av källkritiken 
i ämnet. Erik menar att det är ”otroligt viktigt” och Christian att det är ”mycket 
relevant”. Björn menar att källkritik behövs ”i alla moment” och Anette att det 
ställs ”höga krav” på källkritik. 
 
6.1.4 Ämneskunskaper 
 
Om det finns en stark konsensus och tydlighet kring hur lärarna resonerar för att 
rusta eleverna till att bli aktiva medborgare och att tänka kritiskt är det stundtals en 
mer diffus bild som framträder i lärarnas tankar kring ämneskunskaper.  
   Björn menar att det inte är intressant att ”repetera fakta som en papegoja”, det 
löser inte problem att lära sig massa detaljkunskap. Det är viktigare för eleverna att 
lära sig se problem från olika perspektiv. Samhällskunskapens uppgift är snarare 
att ge eleverna möjlighet att se mönster och samband. Anette är inne på ett 
liknande spår när hon uttrycker att ”Vi är här för att vända och vrida på saker, för 
att lära oss och förstå.”  
   Erik, Christian och Daniella framhåller att det är viktigt att lära sig om 
demokratiska och politiska system på en generell nivå.  
   Fanny är den som är mest konkret när det gäller vilka ämneskunskaper eleverna 
bör få. Hon menar att det är viktigt med baskunskaper och att eleverna exempelvis 
får lära sig konkreta ekonomiska och ideologiska begrepp.  
 
6.1.5 Pedagogik och didaktik 
 
En del av frågan om den eftersträvansvärda samhällskunskapsundervisningen 
handlar om lärarnas pedagogiska och didaktiska strategier. Svaren skulle kunna 
hävdas är av generell natur och skulle sannolikt kunna appliceras på de flesta 
ämnen i skolan. Det är dock så att lärarna tar upp just detta när de berättar om vad 
som är eftersträvansvärt.  
   Ett mönster i lärarnas svar är att det är viktigt med en varierad undervisning. 
Fyra av de sex lärarna framhåller sådana tankar. I Christians fall handlar det om 
att kunna varva skriftliga och muntliga övningar och examinationer. För att det 
vara möjligt och för att ha tid att se alla elever för att kunna differentiera 
undervisningen på ett tillfredställande sätt krävs det att klasserna inte är för stora.    
   Erik lyfter fram mulitmodalitet i meningen att det är relevant att använda olika 
medier såsom texter, bilder, filmer och ljud för att stimulera alla sinnen och olika 
inlärningsstilar. 
   Daniella talar mer generellt om ”varierande övningar” och Fanny tar upp 
aspekten av att arbeta ämnesöverskridande för att eleverna ska kunna ta till sig 
undervisningen från olika håll med olika perspektiv.  
   Anettes tydligaste åsikt i frågan är att hennes ”jobb är att skapa en miljö där man 
kan lyfta och diskutera samhällsfenomen eller händelser” medan Björn i generella 
ordalag säger att ”den didaktiska och pedagogiska förmågan hos läraren är 
avgörande.”  
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6.2 Hur tolkar, hanterar, och upplever lärarna sin professionella roll i 
samtiden?  
 
Från att lärarna berättat hur de ser på en generellt sett eftersträvansvärd 
samhällskunskapsundervisning går den induktiva analysen vidare med lärarnas 
berättelser om deras upplevelser av sin yrkesroll i samtiden.  
 I min undersökning är den nya situationen en verklighet där i stort sätt alla 
människor i skolan är uppkopplade mot internet konstant och där trycket från 
samhället inklusive Skolverket, via tillägg i läroplanerna, ökar på skolorna att höja 
och bredda sin digitala kompetens (Skolverket, 2017).  
   Frågeställningen är uppdelade i tre delar: tolkning, hanterande och upplevelse. 
Det empiriska materialet har tematiserats med hjälp av den tematiska analysen 
under respektive del.  
 
6.2.1 Tolkandet 
 
Hur tolkar läraren sin yrkesroll i samtiden? Fokus är på en tilltagande 
informationstäthet och en ökad digitalisering i samhället i stort och mer specifikt i 
skolan.  
   Efter genomgången av hela det empiriska materialet identifieras följande två 
teman: informationsflödet och läroplanen. Varje del presenteras nu närmare.  

6.2.1.1 En vägledare i informationsflödet 
 
Det första temat som identifieras är att lärarna ser sig som vägledare i det stora och 
svårnavigerade informationsflödet som eleverna möter konstant. Samtliga lärare i 
undersökningen ser frågan att navigera eleverna genom det stora flödet av 
information som en mycket, närmast avgörande, uppgift när de berättar hur de 
tolkar rollen som samhällskunskapslärare idag. 
Undersökningspersonerna ser dock detta från lite olika horisonter och skillnaden i 
perspektiv kan illustreras med två exempel, ett från Daniella och ett från Anette.  
   Daniella är den som ifrågasätter om samhällsförändringen verkligen är så stor. 
Hon menar att det är svårt att veta vilken effekt den förändrade 
informationsstrukturen och digitaliseringen i samhället egentligen har. Hon anser 
att det finns en risk att vi förblindas av det som sker i nuet och motiverar sin åsikt 
med att hon lever som hon lär som lärare. För henne är det kritiska tänkandet och 
ifrågasättandet centralt. ”Bara för att vi har en större tillgång till information 
innebär det inte att vi ökat någon slags allmänbildning.” Daniella ser att 
problemformuleringarna i klassrummet kanske har ändrats men att det 
problematiserande förhållningssättet, som hon ser som sitt huvuduppdrag att ge 
eleverna, är det samma. Det fångar in även ett ökat informationsflöde och en ökad 
digitalisering. Daniella tolkar rollen utifrån sin generella syn på hur hon vill vara 
som lärare, samhällsförändringen kommer i andra hand.  
   Anette tar mer avstamp i samhällsförändringen och menar att ”samhällskunskap 
är det mest angelägna ämne vi har idag.” Hon tycker att det är positivt att det finns 
mycket och lättillgänglig information men att risken är stor att man bara hinner 
skrapa på ytan. Å andra sidan är det lätt att ta upp företeelser i samhället eftersom 
de flesta elever känner till fenomenen via deras flöden i sociala medier. Anette tar 
exemplet #metoo och säger att det nästan inte finns någon elev som inte har 
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kommit i kontakt med företeelsen. Hon tolkar det som att det är hennes roll att 
vägleda eleverna i att hantera informationen.  
   En aspekt som samtliga lärare tar upp och som belyser komplexiteten i frågan 
om källkritik är algoritmers effekt när det gäller sökresultat och flöden i sociala 
medier. Anette belyser att det finns subgrupper på nätet som kan vara bra eller 
dåliga för eleverna. Man kan både hitta människor att få stöd av men kan också 
dras med i något olämpligt. Anette berättar också att hon tycker att eleverna möter 
ett ”hämmande debattklimatet” på sociala medier där risken att bli grovt påhoppad 
är stor.  
   Ett problem i sammanhanget som Anette också belyser är att fler och fler elever 
tror på olika konspirationsteorier. Hon tror att det beror på att det finns så mycket 
material på nätet och samtidigt att flöden i social medier styrs av vad man söker 
på. Att man lämnar digitala fotavtryck. Erik ser också utvecklingen med 
konspirationsteorier och kopplar det till tillgången till att informationsspridningen 
är helt fri: ”det är lätta krokar att haka på, eleverna lever ju inte i ett vacuum.” Han 
lyfter också ett annat dilemma, att det är en stor utmaning i att motivera elever att 
lära sig saker, han har erfarenhet av att elever anser att all information ändå finns i 
mobilen. 
   Även Björn tolkar det som att förändringen är stor och att det är en viktig del i 
uppdrag som lärare att hjälpa eleverna att ta sig an det stora informationsflödet på 
ett medvetet sätt. Han tycker att det är avgörande att skolan hjälper eleverna att 
hantera information som man arbetar med i skolan men också, och inte minst 
sådant man kommer i kontakt med på fritiden.  
   Christians tolkning är att det ökade fokus på källkritik är den största 
förändringen för samhällskunskapslärare i det moderna informationssamhället.       
   Björn är inne på samma spår och betonar att en stor skillnad är att man som 
lärare måste tänka på källkritiken i alla möjliga sammanhang, tidigare var det mest 
aktuellt när eleverna ska skriva uppsatser. Daniellas reflektion vänder sig mot 
lärarna, hur kritiskt tänkande och medvetna är lärarna egentligen?  
    Fanny ser en stor utmaning i att ge eleverna kunskaper i att söka på internet men 
också hitta relevant information på hemsidor som är rekommenderade av läraren: 
”bara att söka information på riksdagens hemsida är en utmaning” menar Fanny. 

6.2.1.2 Läroplanen 
 
Läroplanen är lärarnas officiella riktmärke för undervisningens innehåll och 
kunskapskrav. Fyra av de sex lärarna i studien nämner läroplanen när de diskuterar 
hur de tolkar sitt uppdrag i den informationstäta och digitaliserade samtiden.  
   Tre av lärarna, Anette, Christian och Daniella, lyfter fram delar som de upplever 
som problematiska och som har kopplingar till läroplanen. Det handlar i första 
hand om matriser som används för formativ bedömning som lärarna upplever som 
tidsödande och de inte tycker tillför något vare sig för eleven eller läraren. De 
menar att många lärare lägger mycket tid på att fylla i matriserna för att ha ”ryggen 
fri” som Anette uttrycker det.  
   Erik är den lärare som associerar till de delar i läroplanen som är kopplade till 
digitala verktyg och informationssamhället. Han lyfter också fram att Skolverket 
angett nya direktiv och att elever ska ha vissa baskompetenser i relation till digitala 
verktyg. Erik poängterar att det finns ”ett visst tolkningsutrymme men att det 
också finns anvisningar i läroplanen.”.  
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6.2.2 Hantering 
 
Nu lämnar vi tolkningen av samtiden och går vidare till hur respondenterna 
hanterar sin yrkesroll i den samtiden. För lärarna handlar detta avsnitt om hur de 
agerar, hur de får det de tolkar att omvandlas till handling. Analysen är fortsatt 
induktiv och strukturerande och det är den informationstäta digitala samtiden i 
skolan som är i centrum. De teman som har identifierats med hjälp av den 
tematiska analysen i det här kapitlet är anpassning respektive motstånd till de nya 
förutsättningarna  
 
6.2.3 Anpassning 
 
Tre av lärarna, eller hälften, i studien kan bedömas som att de anpassar sig till de 
nya förutsättningarna. Med att anpassa avses i detta fall att lärarna inte ifrågasätter 
att utvecklingen sker eller de aktivt motarbetar den eller vill bromsa den. Det 
behöver dock inte innebära att de per automatik ändrar sin syn på sin yrkesroll 
eller underkastar sig utvecklingen.  
   Ett av de tydligaste exemplen på anpassning till de nya förutsättningarna står 
Björn för. Det märks både i det här avsnittet och i den del av undersökningen som 
behandlar vilka typer av läromedel och material lärarna väljer att använda. Han är 
till att börja med snabb med att entusiastiskt berätta att han lagt mycket tid på att 
undervisa eleverna i källkritik. Han menar att elever generellt är dåliga på att söka 
i källor så att undervisning i det momentet, vilka källor eleverna stöter på i sin 
vardag och hur man kan hamna fel, är helt avgörande. Björn menar att det är 
viktigt att prata om vilka informationskällor som eleverna stöter på i sin vardag 
och hur de hanterar dem. Att man som elev lätt kan hamna fel. Det kan handla om 
”fake news”, ”filterbubblor”, eller att man ska vara noga med att kontrollera 
avsändaren innan men delar något. Björn tycker att samhällsförändringen till 
största del är positiv för skolan, ”det är framförallt inspirerande och roligt”.  Han 
påpekar samtidigt att det ställer högre krav på lärarna när det exempelvis gäller 
digital kompetens.  
   Anette är en annan av lärarna kan anses anpassa sig till de nya förutsättningarna. 
Hon berättar om sina utförliga diskussioner med eleverna om att alla lämnar 
digitala fotavtryck avtryck efter sig, att vi kartläggs efter vårt beteende online och 
därför är lätta byten för propaganda. Anette berättar också utförligt om hur hon 
arbetar med diskussioner om sociala medier: 
 

Samhällskunskap är så himla tacksamt idag. Det känns som att man i princip kan 
driva undervisning bara genom att gå ut och titta på vad som händer på sociala 
medier. Man skulle kunna ha en kurs i samhällskunskap bara genom att följa 
Trump på Twitter. 
 

Erik är den tredje läraren som anpassar sitt handlande efter de nya 
förutsättningarna. Ett exempel är att han applicerar källkritiska kriterier från sitt 
andra undervisningsämne, historia. Han ger exempel på hur historieforskningen 
såg ut innan man började använda källkritik. Och hur det ser ut efteråt. Sedan 
transformerar han resonemanget till dagens informationssamhälle för att tydliggöra 
problematiken med bristande källkritik. När eleverna söker information online på 
Eriks lektioner brukar han ge dem tre alternativ där de kan hitta relevant 
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information. Eleverna får sedan använda fler alternativ men måste då använda de 
källkritiska principerna.  
 
6.2.4 Motstånd 
 
För de lärare som hamnat under kategorin motstånd gäller att de har en kritisk 
grundsyn på det nya informationssamhället med tillhörande digitala verktyg. De 
utgår mer ifrån arbetssätt och syn på undervisningen och ämnet och applicerar 
sedan det på de nya förutsättningarna.  
   Daniella säger spontant att hon försöker behålla synen på sitt sätt att hantera de 
nya förutsättningarna som lärare. Hon ser sig absolut inte som konservativ och är 
inte emot digitalisering men att hon vill förstå nyttan. Hon menar att det är oklart 
vad som är mål och medel här eller vad som är form och innehåll. Ur hennes 
synvinkel är det självklart att tekniken är ett medel men hon upplever det som 
förvirrande. Hon ställer sig frågan om de som beslutar verkligen har tänkt på detta 
och konstaterar att besluten inte i alla fall inte är förankrade hos henne.  
Daniella berättar att eleverna i den skola hon arbetar har var sin dator som de har 
med sig på lektionerna. Hon säger att hon har svårt för att eleverna tittar i sina 
skärmar och att hon ber dem ta ner locken på datorerna ”för jag behöver ju se er i 
ögonen när ni pratar.” Hon resonerar vidare om att hon förväntas förändra sig och 
använda tekniken på fler sätt men är fast besluten i att det är problematiserandet, 
relationen och kommunikationen hon behöver fokusera på istället. Så här uttrycker 
sig Daniella om den digitala tekniken i skolan: 
 

”Det kanske kommer en teknik som jag är så bekväm med att det funkar, men just 
nu känner jag kan förlora dem (eleverna), jag behöver rensa bort lite av tekniken 
just nu. Den står faktiskt i vägen lite.” 

 
Christian uttrycker att det försvårar en del att informationen går så snabbt och att 
eleverna ibland är mer uppdaterade på detaljkunskaper än läraren. Han tappar 
kontrollen över innehållet på lektionerna.  
  Fanny använder också ordet kontroll. I hennes fall är hon noga med att eleverna 
håller sig till de webbplatser eller databaser hon hänvisar till. Eleverna har inget 
utrymme alls att prova egna vägar. I övrigt hanterar hon omställningen i samhället 
genom att arbeta med gamla beprövade arbetssätt, inte minst när det gäller 
material.  
 
6.2.5 Upplevelsen 
 
Upplevelsen handlar om lärarnas känslor. Från att ha tolkat uppdraget, till att 
hantera det är det dags att undersöka hur uppdraget känns. Hur upplever lärarna sin 
professionella roll i den informationstäta digitala samtiden? Det centrala begreppet 
är stämning. I den här delen av den tematiska analysen identifierades glädje, 
frustration och relationer.  
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6.2.5.1 Glädje 
 
Tre av de sex lärarna utrycker tydliga positiva känslor kring upplevelsen av i sin 
lärarroll idag. Hur och i vilken grad varierar mycket mellan lärarna. De övriga tre 
har en mer kritisk eller neutral hållning.  
   Björn är den som är mest uttrycksfull kring det här temat: 

 
”Det är sjukt lustfullt, och jag säger det till alla, för jag tycker det helt ärligt. Jag 
har svårt att tänka mig något som skulle vara roligare. Det är väldigt kreativt, om 
man jobbar som jag gör. Du jobbar med mängder av olika saker: kommunikation, 
vetenskapligt tänkande och det är jättelustfullt och framförallt när man får in 
pedagogik och didaktik och när man lyckas kommunicera det här till andra då är 
det ett jäkligt roligt jobb faktiskt. Att det går att få 16 till 18-åringar att bli 
jätteintresserade av ekonomi och politik är fantastiskt.” 

 
   Anette uttrycker sig mer modest och menar att det känns lättare och roligare att 
vara lärare på många sätt idag jämfört med tidigare eftersom informationen är så 
lättillgänglig.  
   Fanny, som är den tredje läraren som uttrycker glädje, har en aktuell situation i 
klassrummet som ett exempel:  

 
Idag skrev de om demokrati och diktatur och använde olika källor och 
anteckningar och sådant. Det var sådant jävla fokus och de satt i en och en halv 
timme och bara glödde! Det var underbart!  

 
6.2.5.2 Frustration 
 
Motsatsen till känslan av glädje beskrivs här som frustration. Flera av lärarna 
upplever negativa moment i sitt eget arbete eller för lärare i allmänhet. För 
Daniella och Anette framkallas frustrationen främst av ökat fokus på 
administrativa uppgifterna och detaljstyrning i styrdokumenten. Daniella beskriver 
det genom att betona vikten av att hitta balansen i yrkeslivet. 
 

Under de senaste åren upplever jag att det finns en pendel mellan skapande och att 
vara byråkrat och tjänsteman… den kreativa och pedagogiska diskussionen 
försvinner på bekostnad av digitalisering, administration och matriser, saker som 
är mätbara. Jag kan inte förändra hela systemet men ta ansvar för mig, jag älskar 
jobbet, det är otroligt intressant, samtidigt måste man se vad det jag inte ska göra, 
balansen.  
 

Anette uttrycker i första hand en frustration över en ökad administrativ belastning. 
Hon berättar att hon ibland kan glömma bort varför hon är lärare eller varför ämnet 
är viktigt när styrningen är för hård och kraven på administrativa uppgifter växer.       
Anette resonerar också kring att digitala rutiner tar mycket tid och fokus som 
skulle kunna läggas på mer kvalitativ undervisning.  
   Christian uttrycker viss frustration och skepsis till exempelvis de subgrupper 
som bildas via sociala medier eller andra digitala kanaler. Han är också irriterad på 
att det är fler elever nu som går på gymnasieskolan och som egentligen inte vill 
göra det. Gymnasiet upplevs som obligatoriskt fast det inte är det 
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   Björn känner inte själv någon frustration men menar att lärarkåren i stort 
befinner sig i en identitetskris på grund av att det krävs mer av en lärare idag än 
vad det har gjort. 

6.2.5.3 Relationer 
 
Flera av respondenterna i studien beskriver upplevelsen i relationen med eleverna 
och läraren. Inte minst Daniella: ” Men för mig handlar det om att skapa relationer 
med dem jag jobbar med, vi jobbar tillsammans.” 
   Lärarna beskriver detta på olika sätt från olika infallsvinklar. Den gemensamma 
nämnaren är att de utgår från att de relationella ambitionerna ska leda till ett 
faktiskt resultat i undervisningen.  
   Anette menar att man inte får glömma bort att man som lärare dels har ett 
uppdrag att ge eleverna kunskap och bildning i ämnet samhällskunskap dels att se 
eleverna och förstå att de är i en känslig ålder.  
 

När man är i den åldern de är, 16 till 18 år, så är man väldigt jagstark men också 
väldigt jagkritisk. Min uppgift är också att försöka se mina elever och möta mina 
elever och just utgå ifrån vilka de är när jag undervisar. Annars så blir det liksom 
en kunskap som läggs lite för långt utifrån de själva och då blir den inte relevant 
för dem, man måste göra den relevant så att de känner att det här handlar ju om 
mig, det här behöver jag kunna förstå, det här behöver jag kunna använda.  

 
Anette knyter sitt resonemang till att undervisningen ska gå fram. Det gör Björn 
också. Han menar att det är mycket viktigare med pedagogiska och didaktiska 
kunskaper än någonting annat för att nå fram till eleverna, men också att 
värdegrundsfrågor får ta plats i diskussionerna på lektionerna. Christian anser att 
man framförallt måste vara påläst på sitt ämna som lärare, annars är man inte 
relevant för eleverna. Han menar alltså att det är lärarens kunskap som ger 
möjligheten att nå eleven. Fanny beskriver att det är en ”fantastisk känsla att nå 
eleverna där de är”. Hon betonar att det är viktigt att nå fram till alla elever på 
deras individuella utvecklingsnivå.  
 
6.3. Hur använder lärarna läromedel och undervisningsmaterial? 
 
Som nämns i kapitel 3.3 definieras läromedel som sådant som är utvecklat för att 
användas i undervisningen och har ett uttalat kunskapsinnehåll. Digitala läromedel 
definieras i enlighet med Skolverket som ”digitala tillämpningsprogram som är 
utvecklade för att användas i undervisningen och har ett uttalat kunskapsinnehåll”. 
Annat material som används i undervisningen men som inte har producerats enligt 
definitionen ovan benämns om undervisningsmaterial.  
   I kapitel 3.1 lyfts frågan hur traditionella läromedel används i förhållande till 
annat, företrädelsevis digitalt material i dagens skola. OECD har också en tanke 
om att skolan ta till sig mer av den digitala utvecklingen och Skolverket ökar nu 
trycket på den svenska skolan att öka den digitala kompetensen genom tillägg i 
läroplanen (se kapitel 3.2).  
   Mot den bakgrunden är det intressant att se vilken typ av läromedel lärarna 
använder och hur de ser på olika kategorier av läromedel. Analysen är induktiv 
och de teman som identifierats är förhållandevis självklara: läromedel, digitala 
läromedel, artiklar, webbplatser, och eget material. 
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6.3.1 Läroböcker  
 
Flera av lärarna menar att läroboken symboliserar trygghet. Anette säger att hon 
använder läroböcker för att lära ut begrepp och ge läxor och säger också att 
eleverna känner sig trygga med att ha en lärobok. Christian är inne på samma linje, 
han anser att de elever som går i ettan behöver läroboken som trygghet och att man 
sedan i tvåan och trean kan låta eleverna påverka arbetet och innehållet mer.  
   Erik använder läroböckerna som en grund för sin undervisning, han säger själv 
att det känns bra för egen del att ha läroböckerna att ”luta sig mot” eftersom han 
inte har arbetat som lärare så länge.  
   Fanny har ett inarbetat sätt att arbeta med läromedel. Hon kopierar och skapar 
kompendier som till viss del består av innehåll från läromedel, hon beskriver det 
som en trygghet att ha flera böcker att välja mellan.  
   Björn och Daniella nämner ingenting om att de använder läroböcker alls i sin 
undervisning.  
 
6.3.2 Digitala läromedel 
 
Lärarnas bild av digitala läromedel är att det inte finns tillräckligt bra sådana på 
marknaden i dagsläget. Alla intervjupersoner har använd digitala läromedel men 
intrycket är att man inte förstår riktigt vad man ska ha dem till, materialet är mest 
som digitala versioner av de tryckta läromedlen.  
   Björn har arbetat som konsult åt ett traditionellt läromedelsföretag och han 
menar att de har en alldeles för traditionell och försiktig syn i sitt sätt att tänka när 
det skulle utveckla digitala läromedel. Björn efterlyser mer kreativitet och 
utnyttjande av teknikens möjligheter. Christian berättar att han tappat intressen och 
”väntar på något bättre”.  
 
6.3.3 Artiklar 
 
Det svala intresset för digitala läromedel har en motsats i artiklar av olika slag. Det 
är främst debattartiklar och nyhetsartiklar som lärarna i undersökningen använder. 
Artiklarna kan vara både tryckta eller digitala. I första hand används artiklarna för 
att diskutera aktuella nyheter eller företeelser men de kan också användas för att 
till exempel hämta begrepp från. Christian känner igen sättet att använda artiklar i 
undervisningen från sin egen skolgång och tycker att det känns bekvämt och 
naturligt att använda artiklar i undervisningen. Erik menar att artiklarna är ett bra 
komplement när läroböckerna inte räcker till. Björn och Fanny använder artiklar 
som delar i deras egenkomponerade undervisningsmaterial.  
 
6.3.4 Webbplatser 
 
Den gemensamma nämnaren för intervjupersonerna och synen på användande av 
webbplatser är att det är lärarens som styr vilka platser man ska gå till för att 
hämta information. Anette, Christian och Fanny menar att det är läraren som måste 
kontrollera vilka platser eleverna går till. I Fannys fall ger hon inte eleverna något 
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utrymme att söka fritt. Mycket av resonemanget kring webbplatser handlar om 
källkritik och hanteringen av den.  
 
6.3.5 Bygga sitt egna läromedel 
 
Alla intervjupersoner bygger i någon mening sitt eget läromedel men Björn och 
Fanny utmärker sig genom att skapa det mest själva och genom att göra det på 
olika sätt. Björn använder i stort sätt bara digitala källor när han sätter ihop sitt 
material. Han använder också olika program för att göra presentationerna levande 
och intressanta för eleverna. Björn berättar med stor inlevelse och iver om detta 
och att han uppmärksammats både av media och Skolverket för sina kreativa 
läromedelsbyggen:  
 

Det är friare, roligare och mer demokratiskt, alla kan bygga sin egen utbildning. 
Men det ställer högre krav på läraren. De som kan tekniken och har idéerna kan 
skapa mycket bra undervisning, men det är många lärare som inte hänger med i 
utvecklingen.  

  
Fanny bygger också sin egen undervisning och hon har gjort så i mer än tjugo år. 
Hon använder läroböcker, artiklar och skriver ut intressant material från internt. 
Med det materialet skapar hon papperskompendier. Hon tycker att det är mycket 
lättare för eleverna att hålla reda på sitt kompendium, föra anteckningar i det och 
kunna bläddra fram och tillbaka.  
 
7.  Teoretisk analys 
 
I detta kapitel sker den deduktiva teoretiska analysen. Den existensfilosofiska 
tolkningsramen och den kunskapsteoretiska begreppsramen utgör regelverket 
under vilka enskilda uppgifter från den induktiva, tematiska analysen, tolkas och 
placeras.  
   Kapitlet innehåller fyra delar som följer den existensfilosofiska tolkningsramens 
rubriker: tolkning, hantering, upplevelse och mening. I avsnittet mening diskuteras 
studiens fjärde frågeställning: Hur och på vilka sätt har det informationstäta 
digitala samhället utmanat eller konfirmerat det som lärarna menar är 
eftersträvansvärd samhällskunskapsundervisning? Det är också under den rubriken 
som den kunskapsteoretiska begreppsramen appliceras.  
 
7.1 Tolkning 
 

All mänsklig verksamhet försiggår inom en omgivning bestående av ting och 
människor, den är lokaliserad till en sådan och skulle förlora sin mening utan den 
(Arendt, 2013, s. 51)  

 
Det första begreppet, tolkning, handlar om lärarens förståelse av den nya 
situationen, de nya förutsättningarna i samhället som spiller över på skolan.  
   I den här kontexten kopplar Anders Persson till Hanna Arendt och hennes 
resonemang om att mänsklig existens är betingad – beroende av sin omvärld. Men 
beroendet är också omvänt, det finns en ömsesidighet mellan subjekt och objekt. 
Den mänskliga existensen behöver tingen som i sig, fristående, bara vore 
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orelaterade föremål om de inte betingade den mänskliga existensen (Arendt, 2013, 
s. 36). 
   Den första tolkningen som lärarna gör i studien är i förhållande till fråga 2. Hur 
tolkar, lärarna sin professionella roll i den informationstäta digitala samtiden. Att 
lärarna är beroende av sin omvärld är givet utifrån Arendts resonemang. 
Omvärlden i det här fallet är skolan eller ännu mer detaljerat: yrkesrollen. Läraren, 
objektet, och yrkesrollen, subjektet, är alltså sammanlänkade men relationen 
mellan dem är inte alltid så enkel, eller i alla fall inte entydig. Det kan man hävda 
genom de olika utgångspunkter respondenterna svarar från.  
   Ett exempel på detta ser vi i avsnittet 6.2.1.1.1 En vägledare i 
informationsflödet. Här utgår Daniella från att ifrågasätta om förändringarna i 
samhället verkligen är så stora. Hon betonar med eftertryck att det är det kritiska 
tänkandet och ifrågasättandet som är det primära i hennes yrkesroll och menar att 
mötet med förutsättningarna i dagens samhälle kanske är annorlunda än i går eller i 
morgon. Men den professionella rollen är den samma. 
   Anette ifrågasätter inte samhällsförändringen när hon säger att 
”Samhällskunskap är ett av det viktigaste ämne vi har idag.” Hon är positiv till den 
ökade informationsmängden men ser samtidigt risker och utmaningar. Hon betonar 
samtidigt vikten av källkritik för att värja sig mot konspirationsteorier och en allt 
för snäv världsbild.  
   Förutom att vägleda eleverna informationsflödet kan man hävda att lärarnas 
resonemang i avsnitt 6.2.1.2 Läroplanen, som är lärarnas huvudsakliga 
styrdokument, är ett annat exempel på att lärarrollen tolkas utifrån individen. Två 
av lärarna nämner inte läroplanen i förhållande till sin yrkesroll. Tre lärare tar upp 
delar av läroplanen som ändrades 2011 och som inte i alla avseenden rör den 
professionella rollen i den informationstäta digitala samtiden. En lärare, Erik, 
kopplar till läroplanen GY11 och även till det tidigare nämnda tillägget om digital 
kompetens som Skolverket gjorde 2017.  
 
7.2 Hantering 
 
Hälften av lärarna, Björn, Anette och Erik, hanterar situationen genom att anpassar 
sig till utvecklingen genom att acceptera förändringen men samtidigt lägga mer 
tyngdpunkt på i första hand källkritiken som de uppfattar som det mest primära. 
Björn hanterar de nya förutsättningarna med entusiasm. Han anammar de delar 
som han anser vara användbara för honom och eleverna när det gäller digitala 
verktyg. Det andra är att han utvecklar sin undervisning i källkritik till att omfatta 
ett betydligt bredare, ”inte bara uppsatser” och djupare, ”fake news”, 
”filterbubblor”, område. Anette och Erik hanterar situationen på likande sätt även 
om engagemanget i de digitala aspekterna märks lika tydligt det de berättar.  
   De andra tre lärarna står för motståndet. Från Fanny och Christian kan man tolka 
hanteringen som avvaktande och undvikande medan Daniella fortsatt poängterar 
det kritiska tänkandet och utstrålar mer skepsis. Fanny och Christan använder 
orden kontrollera respektive styra fler gånger när de formulerar sig om hur de 
hanterar de förändrade förutsättningarna. Christian berättar exempelvis:  
. 

Ja, det är klart att det försvårar ju lite att det går väldigt fort och att eleverna 
ibland är mer uppdaterade än jag på vissa detaljkunskaper. Man tappar kontrollen. 
Eftersom de alltid har tillgång till internet, jag kan inte längre ha kontroll på allt. 
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Idag ändras massa detaljer snabbt och de kan kolla av snabbt om det stämmer 
eller inte. 

 
Fanny betonar att hon styr eleverna: 
 

Jag tror att jag styr dem ganska mycket. Undervisningsmässigt så styr jag 
eleverna ganska mycket. Jag bestämmer ofta materialet, de får oftast inte söka 
själva, vi övar det i mindre uppgifter, det är väldigt styrt vad de ska läsa helt 
enkelt.   

 
De tre lärarna som hanterar situationen genom att anpassa sig gör det med stöd av 
en ökad källkritik och på så sätt minskar riskerna för att undervisningen blir 
lidande av till exempel information från källor som inte kontrollerats. Här kan vi 
också se skillnader på hur lärarna använder läromedel och undervisningsmaterial. 
Björn anpassar sig till samtiden genom att utveckla undervisningen i källkritik och 
skapa eget material utifrån de möjligheter han ser med det stora informationsflödet 
och den digitala tekniken. Han konstaterar mest att det inte finns något tillräckligt 
bra digitalt läromedel och skapar sitt eget istället. Hos Anette och Erik finns 
trygghetsaspekten hos läroboken närvarande. Anette betonar att eleverna känner 
sig trygga med böckerna medan Erik, med mindre erfarenhet, själv känner sig 
trygg med att använda läroböcker och även artiklar av olika slag som grund. 
   De andra tre lärarna ser samhällsutvecklingen med mer skeptiska ögon. Fanny 
hanterar de nya förutsättningarna genom att sätta upp kontrollstationer redan innan 
och genom att använda papperskompendier. Likheten med Björn, att skapa sitt 
eget läromedel är också den största skillnaden dem emellan. Christian konstaterat 
att han har tappat kontrollen men kommer egentligen inte med någon lösning. När 
det gäller hur han använder läromedel påminner det om hur Anette resonerar. 
Även Christian använder läroböcker för att eleverna ska känna sig trygga.  
Daniella använder sitt kritiska tänkande som verktyg men menar också att hon 
behöver ”rensa bort tekniken” och att ”den står faktiskt lite i vägen”. Det är hennes 
sätt att hantera de nya förutsättningarna. Kanske är det också i linje med Arendts 
tankar, ett sätt att bryta sig in i världen och bli människa? 
    
7.3 Upplevelse 
 
Upplevelse handlar om lärarnas känslor. Från att ha tolkat uppdraget, till att 
hantera det är det dags att undersöka hur uppdraget känns. Hur upplever lärarna sin 
professionella roll i den informationstäta digitala samtiden?  
   Stämningen medverkar till hur vi förstår lärarens sätt att vara i skolan. Denna 
känslomässiga aspekt är vad Persson kallar för upplevelsen. Upplevelsen säger inte 
bara något om vad läraren erfarit, utan ger också en ledtråd till vad läraren menar 
är eftersträvansvärt (Persson, 2017, s. 49).  
   Det första temat som definierades i den empiriska delen under rubriken 
upplevelse var glädje. Björns citat från avsnitt 6.2.3.1 ger många ledtrådar till vad 
han ser som eftersträvansvärt. Han lyfter fram kreativitet, kommunikation, 
pedagogik och didaktik som han pratade om även tidigt i intervjun. Fanny, under 
samma rubrik, är också tydlig med att hon tycker att det är ”underbart” när 
eleverna hittar inspiration och arbetsglädje.  
   På samma sätt blir frustrationen, se avsnitt 6.2.3.2, tydlig när det gäller vad 
lärarna saknar. Daniellas citat visar tydligt att hon saknar balansen mellan olika 
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uppgifter i sitt yrke. Anette uttrycker liknande tankar, administrationen tar för 
mycket plats jämfört med det kreativa och pedagogiska arbetet. Björns tankar om 
lärares identitetskris tas upp i kapitel 8.  
  Det tredje temat under rubriken upplevelse är relationer. Flera av lärarna betonar 
vikten av goda relationer till studenterna med syftet att det ska skapa goda 
studieresultat.  
 
7.4 Mening 
 
Den fjärde rubriken i det här kapitlet är Mening. Det är den sista delen i Perssons 
tolkningsram och i frågeställningen i denna undersökning är den knuten till fråga 
4. Hur och på vilka sätt har det informationstäta digitala samhället utmanat eller 
konfirmerat det som lärarna menar är eftersträvansvärd 
samhällskunskapsundervisning? Med begreppet eftersträvansvärt menar Persson: 
”för vem man vill vara, i vad man finner mening och vad man upplever som gott”.  
 De teman som lärarna tycker är viktigast i undervisningen är (se kapitel 6.2): 
aktiva medborgare, kritiskt tänkande, ämneskunskap samt pedagogik och didaktik. 
Under rubriken 6.2.1.1. En vägledare i informationsflödet hittar vi det som lärarna 
menar har utmanat den eftersträvansvärda samhällskunskapsundervisningen mest. 
Lärarna har lyft fram subgrupper, filterbubblor, konspirationsteorier och ”fake 
news” som exempel på problem som skapats i och med det ökade digitala 
informationsflödet. Att då i egenskap av lärare, med pedagogisk och didaktisk 
kompetens, vara en vägledare eller guide åt eleverna ser respondenterna som ett 
sätt att fortsatt kunna stimulera eleverna att bli kritiskt tänkande aktiva 
medborgare. Även ämneskunskapen kan naturligtvis påverkas av ett fritt och 
okritiskt granskat informationsflöde.  
   På samma sätt skulle man kunna hävda att det digitala informationsflödet har 
konfirmerat att det som lärarna tycker är det mest eftersträvansvärda också är det 
som kan skapa en positiv effekt av de nya förutsättningarna. Lärarna lyfter i första 
hand fram källkritiken som den enskilt viktigaste faktorn för att inte tappa bort sig 
och eleverna i flödet. Källkritiken och det kritiska tänkandet har konfirmerat att det 
som lärarna menar är eftersträvansvärd undervisning också är det. I alla fall i 
teorin.  
   Biesta har utgått från vad han kallar ”utbildningssystemets faktiska funktioner” 
när han skapar sin modell för diskussion om utbildningens syfte och mål. Biesta 
menar att de funktionerna kan sammanfattas i kvalificering, socialisation och 
subjektifiering (Biesta, 2011, s. 27).  
   Kvalificiering innebär att eleverna ska få kunskap och kompetens (Ibid, 2.28). 
Det är åsikter som lärarna i undersökningen lyfter fram i avsnittet 6.1.4 
Ämneskunskaper i den eftersträvansvärda undervisningen. Fanny menar att 
baskunskap är viktigt, att eleverna lära sig ekonomiska och ideologiska begrepp. 
Erik Christian och Daniella ser kunskaper om politiska och demokratiska system 
som viktiga delar i undervisningen.  
   Nästa begrepp, socialisering, handlar om att förbereda eleven på samhällets 
kulturella, social och politiska system i meningen normer och värderingar (Ibid). 
Respondenterna tar upp exempel på detta under 6.1.2 Aktiva medborgare där 
Daniella uttrycker det tydligast genom att betona att samhällskunskapen är ett 
demokratiserande ämne. Skolan ska fostra eleverna att ta ansvar och bli aktiva i 
samhälle. Även de andra lärarna i undersökningen betonar det viktiga i att eleverna 
förstår hur de kan påverka och påverkas i det demokratiska samhället. Ur den 
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synvinkeln tycker alltså lärarna att den socialiserande funktionen är viktigt i 
samhällskunskapen.  
   Biestas sista begrepp, subjektifiering, kan ses som motsatsen till socialiseringen. 
Den handlar om att undvika att tänka på individen som ett ”exemplar” av ett större 
system. Eleven har enligt detta möjligheten att bli autonom och oberoende i sitt 
sätt att se världen, och kan då själv välja grad av engagemang i framtiden (Ibid, 
s.29). Här finns paralleller till Arendt och den tidigare diskussionen om 
framträdelserummet. I studien kan det man hitta exempel på detta i avsnitt 6.1.3 
Det kritiska tänkandet. Fanny och Daniella framhåller det kritiska tänkandet i alla 
situationer. Om en elev lär sig att ständigt tänka kritiskt Samtliga lärare betonar 
också det allt viktigare användandet av källkritik. Anette Säger ”… när de gått från 
lektionen, känna att den här lektionen handlar om mig, hur jag påverkas av saker 
och system i samhället men också hur jag själv kan påverka.” 
   Biesta menar att hans tre funktioner bör ses som överlappande, sammanflätade 
också i viss mån motsägande dimensioner om vad utbildning kan handla om. Det 
är viktigt att tänka på att frågan om utbildning är sammansatt menar han (Ibid, 
s.34). Han tänker sig att modellen ser ut som ett Venndiagram, tre fält som 
överlappar varandra och det viktigaste sker i skärningspunkterna mellan områdena. 
Enligt Biesta är det ur diskussionerna som kan uppstå i synergierna och 
konflikterna mellan de olika begreppen som man kan hitta de mest intressanta 
samtalen om vad som är god eller önskvärd utbildning.  
 (Ibid s.30).  
   I det empiriska materialet kan vi se hur funktionerna överlappar. Kunskapen om 
hur till exempel de politiska systemen fungerar får man genom kvalificering, den 
kunskapen behövs för att man ska kunna vara en aktiv medborgare och för att 
kunna fatta autonoma val måste man förstå om den information man får tillgång 
till är trovärdig eller inte.  
  Den fjärde funktionen i begreppsapparaten existentialisation, har Perssson hämtat 
från Jonas Aspelins artikel i Social Psychology of  Education (2015). Aspelin 
lyfter fram vikten av det mellanmänskliga mötet i undervisningen och tycker att 
diskussionen om vad en god utbildning är kräver mer än bara en diskussion om hur 
det borde vara. Förutsättningarna för att bli en ”riktig person” behövs. Man kan 
koppla även existentialisation till Arendt: 
 

”Det finns inget verksamt människoliv, ens i den öde öknen, som inte utspelar sig 
i en värld som direkt eller indirekt vittnar om andra människors närvaro.”  
(Arendt, 2013, s. 51) 

 
Daniellas hela citat från avsnitt 6.2.3.3 är:  
 

Men för mig handlar det om att skapa relationer med dem jag jobbar med, vi 
jobbar tillsammans. Läraryrket är ett kreativt yrke, vi skapar lektioner 
tillsammans, skapar förutsättningar för att hålla på med kunskap, jag kan inte ge 
dem kunskap men vi kan skapa förutsättningar, jag behöver rensa bort lite av 
tekniken just nu, som faktiskt står i vägen lite. 

 
Daniellas citat är det om mest påminner om det som kan kallas existentialisation. 
Det finns andra lärare som också tydligt uttrycker att det är viktigt med 
mellanmänskliga relationer, men då handlar det om att skapa resultat.  
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   Aspelin menar att mellanmänskliga relationer är till för att skapa förutsättningar 
för eleverna att bli ”riktiga personer”. Målen och resultaten kommer senare 
(Aspelin, 2015, ss. 487-501) 
 
8. Diskussion 
 
I detta avslutande kapitel presenteras en kort 8.1 metoddiskussion och en 8.2 
slutsats. Mot bakgrund av den genomförda undersökningen har jag också 
identifierat några spår jag tycker är intressanta att diskutera vidare för fortsatt 
forskning i detta avslutande kapitel. Jag har samlat tankarna i två avsnitt, 8.3 
frirum respektive 8.4 livsvärldar.  
 
8.1 Metod 
 
Jag har intervjuat 6 lärare i 30 till 45 minuter per person. Intervjuerna gjordes via 
högtalartelefon samtidigt som de spelades in på en bandspelare. Tekniken 
fungerade bra i samtliga fall. Vid några fall kunde det vara lite svårt att uppfatta 
enstaka ord vid transkriberingen med det var inte något som påverkade helheten.  
Lärarna jag intervjuade var alla mycket tillmötesgående och engagerade. Jag 
upplevde att intervjupersonerna hade ett behov av att uttrycka sig om sin yrkesroll 
och att också var förberedda på området efter att ha tagit del av 
informationsbrevet. Min intervjuguide var till hjälp som en karta att hålla sig till 
men diskussionerna gick sällan vilse.  
   Efter transkriberingen analyserades materialet i några vändor innan det 
slutgiltiga sättet att analysera intervjustoffet tog form. Min erfarenhet av 
metodarbetet är att det var en process och att det inte omedelbart var självklart hur 
teori och empiri skulle fogas samman på ett lämpligt sätt. När väl beslutet togs att 
först göra en strukturerande induktiv, tematisk analys för att sedan applicera teorin 
och göra en deduktiv analys blev bilden av helheten klarare. Att utgå från 
frågeställningarna i kombination med tematiseringen upplever jag som ett naturligt 
och tydligt sätt att ta sig an det empiriska materialet på. Jag menar också att det 
underlättade den följande teoretiska analysen.  
 
8.2 Slutsatser 
 
En intressant slutsats är att se hur tydligt det är att lärarna ser sig som de som ska 
vägleda eleverna genom informationsflödet och se till att de inte skadar sig på 
vägen. Här finner vi kanske svaret på meningen: ”för vem man vill vara, i vad man 
finner mening och vad man upplever som gott”. Eleverna är huvudanledningen till 
varför lärarna arbetar is skolan. Källkritikens starka ställning är också odiskutabel i 
studien. Samtidigt tas detta uttryck på så många olika sätt och från så många olika 
synvinklar. Björn som är en stor entusiast av digital utveckling och allt som har 
med lärarrollen att göra ser det från sin synvinkel. Han utökar diskussionerna om 
källkritik till vad eleverna gör utanför skolan och vad det kan leda till. Samtidigt 
introducerar han mycket digitalt material till eleverna via sina lektionsbyggen. Han 
tar med eleverna ut i den verklighet de befinner sig i. Möter dem där de är. 
Daniella är ett annat exempel. Hon tvekar på lärarrollen, har gått ner i tid och ser 
många negativa saker med ökad administration och en digitalisering hon inte 
falltid förstår syftet med. Hon frågar sig om tekniken är ett mål eller ett medel. 
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Daniella vill kommunicera med eleverna med ögonkontakt och menar att man ska 
fälla ner skärmarna på lektionerna istället för tvärtom. Och hon är minst lika mån 
om källkritik som Björn. Detta belyser en annan slutsats, hur olika lärarna agerar 
när de, med Heideggers terminologi, är utkastade i världen och där i-världen-
varandet kräver att situationen hanteras. Några lärare anpassar sig till utvecklingen 
och andra gör och ifrågasätter. Och upplevelsen skiftar också mellan lärarna. 
Några känner stark glädje i sitt arbete och utvecklingen i samtiden medan andra 
känner frustration. En sak studien visar på, unikt eller inte, är också att lärarna till 
stor del drivs av sin egen övertygelse. Inte vad Skolverket eller omvärlden tycker 
utan vad man själv upplever som meningsfullt och inte. Ser man på Biestas 
terminologi och vad som präglar läroplanen idag är kvalificeringen mer i centrum 
än socialisationen. Lärarna betonar snarare socialisationen, att till exempel bli en 
aktiv samhällsmedborgare, framför kunskap genom kvalificering. Jag anser att den 
teoretiska ansatsen i studien har gjort den slutsatsen tydlig. Detta resonemang är 
också en slutsats och leder vidare till något jag menar skulle vara intressant för 
fortsatt forskning. 
 
8.3 Frirum och livsvärld 
 
Anders Persson nämner begreppet frirum eller friutrymme i kapitlet Hantering. 
Persson menar att ofta detta begrepp är knutet till läraren som en ”fri 
undervisningskonstruktör” och att begreppet är knutet till en decentraliserad skola 
som bygger på läroplanen från 1994. Läraren har ett mycket stort inflytande över 
hur undervisningen ska bedrivas och jag har tolkar in en viss kritik från Persson i 
detta konstaterande. Persson menar vidare att styrdokumenten, till exempel 
läroplanerna, ur perspektivet av ett fritt rum, ofta tolkas som ”en yttre gräns” och 
att det kan finnas en strävan att tolka läroplanerna generöst ( (Persson, 2017, s. 
47).  
   Joacim Öberg menar att den generella bilden är att lärare har ett stort friutrymme 
i förhållande till den politiska styrningen. Han menar att det är naturligt att skolan 
är svår att styra politiskt, i alla fall när det gäller innehållet i undervisningen då 
styrdokumenten egentligen först gäller på riktigt i mötet lärare och elev (Öberg, 
2016, s. 17). 
   Min association till resonemanget om frirum och den hör studien är att när 
lärarna tar upp läroplanen handlar det i första hand om att man är kritiska till de 
delar som rör ökad administration och mer kontroll i delen Tolkning. Det är endast 
en lärare, Erik, som nämner läroplanen i samband med digital kompetens och det 
nya tillägget. 
   Utan att dra några stora slutsatser av denna iakttagelse kan man i alla fall 
konstatera att lärarna i denna studie inte lyfter fram läroplanen som ett självklart 
verktyg för hantering av de nya förutsättningarna i den informationstäta digitala 
samtiden. Hur påverkar lärares syn på styrdokumenten till exempel elevers digitala 
kompetensutveckling? Hur uppfattas begreppet frirum i förhållande till detta? Det 
är exempel på frågor som jag tycker skulle vara intressant för framtida forskning. 
   I kapitel 5.1 tas det fenomenologiska begreppet livsvärld upp. Den beskrivs som 
den värld vi lever i och tar för given med många dimensioner. I undersökningen 
försöker jag förstå lärarna i deras miljö, i deras livsvärld. I exemplet tas skolan upp 
som en livsvärld, hur den kollektiva helheten flätas ihop med individen och det 
uppstår ett ömsesidigt beroende. Om då läraren ska kunna agera i mötet med 
fenomenet, i det här fallet de nya förutsättningarna med informationstäthet och 
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digitaliseringen måste läraren bli aktör för att inte bara vara en betraktare (se 
kapitel 5.1). Anna-Carin Bredmar hänvisar Heideggers tankar genom att säga att 
livsvärlden alltid är stämd och påverkad av en emotionell stämning. På så sätt 
förstår man andra dimensioner av livsvärlden. Hon fortsätter ”känner en människa 
oro uppfattar hon världen annorlunda än om hon känner sinnesfrid eller glädje 
(Bredmar, 2014, ss. 65-66). Sammanfattningsvis skulle det vara intressant att 
knyta ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv på diskussionen om frirum och 
påverkan på utveckling av digital kompetens i skolan. 
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Empiriskt material  
Intervjuerna refereras till utan datum på grund av ökad anonymitet. 
 
Intervju Anette 
Intervju Björn 
Intervju Christian 
Intervju Daniella 
Intervju Erik 
Intervju Fanny 
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Bilaga 1.  
 
Intervjuguide  
 
Bakgrund  
 
1. Ålder  
2. Hur länge har du varit lärare? 
3. Berätta lite om din skola.   
 
Ämnet - samhällskunskap   
4. Hur skulle du beskriva ditt ämne?  
5. Hur skulle du beskriva en eftersträvansvärd undervisning i ditt ämne?   
 
Samtiden – digitalt material   
6. Hur tolkar du ditt uppdrag som samhällskunskapslärare idag?  
7. Hur gör du för att omsätta din tolkning i din undervisning?  
8. Hur upplever du att vara lärare i samtiden?   
 
Samtiden – påverkan på det eftersträvansvärda               
9. Hur har samtiden påverkat det du menar är en eftersträvansvärd undervisning i 
samhällskunskap.   
 
Läromedel.   
10. Vilka läromedel och annat material använder du i undervisningen?  
10 a. Hur har samtiden påverkat det ditt val av, och användande av läromedel och 
annat material som du använder i undervisningen?   
 
Hela tiden: varför, hur, på vilket sätt (fördjupningsfrågor).  
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Bilaga 2.  
 
 
 

 
 


