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Abstract  

The purpose of this study is to analyze high school students perception of the subject of social stu-

dies and to what extent these match with the syllabus “Samhällskunskap 1b”. Through the 

following two questions the purpose has been fulfilled; What perception do the students have about 

what the social studies topic is about? What´s the differences between the students' perceptions of 

the subject of social studies compared to the syllabus “samhällskunskap 1b”? 

A survey with six questions was conducted in three classes in a high school in a larger city in Swe-

den. 53 high school students participated in the study. 

The theoretical starting point of this study is included in the curriculum theoretical concepts of the 

formulation arena, the transformation arena and the realization arena. Englund's five didactic typo-

logies within social studies are also treated as a theoretical starting point.These concepts have been 

used in the analysis of the results of the study. 

A comparison between the students' answers in the surveys and the syllabus for social studies 1b 

was carried out to demonstrate any similarities or differences between them. The results show that 

the students perceive that the subject of social studies mainly includes the areas of "democracy and 

political systems", "social economy and private finance", "human rights" and "armed conflicts".  

Furthermore, the results of the survey show that the area "labor market, labor law and work envi-

ronment" was the theme that most respondents were considered to be lacking in social science. This 

result is consistent with the larger proportion of previous research that has been done within the 

subject. Research focusing on teachers 'perceptions of the social studies subject, its content and te-

aching have also been used in the study to search for tendencies in the students interpretations and 

perceptions of social studies. 

Keywords: social studies didactics, social studies, students opinion and social studies 1b. 
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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att undersöka gymnasieelevers uppfattning om samhällskunskapsämnet samt i 

vilken utsträckning dessa stämmer överens med Skolverkets centrala innehåll för Samhällskunskap 

1b. Med hjälp av följande två frågeställningar har syftet uppfyllts. Vilken uppfattning har eleverna 

över vad samhällskunskapsämnet handlar om? Vad finns det för skillnader mellan elevernas upp-

fattningar om samhällskunskapsämnets innehåll jämfört med det centrala innehållet för samhälls-

kunskap 1b i Gy11? 

En enkätundersökning med sex frågor genomfördes i tre klasser i en gymnasieskolan i en större stad 

i Sverige. 53 gymnasieelever deltog i studien.  

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt innefattas av de läroplansteoretiska begreppen formuleringsa-

renan, transformeringsarenan samt realiseringsarenan. Även Englunds fem didaktiska typologier 

inom samhällskunskapen behandlas som teoretisk utgångspunkt. Dessa begrepp har använts i analy-

sen av undersökningens resultat.  

En jämförelse mellan elevernas svar i enkätundersökningarna och kursplanen för samhällskunskap 

1b genomfördes för att påvisa eventuella likheter eller skillnader mellan dessa. Resultatet visar att 

eleverna uppfattar att samhällskunskapsämnet främst innefattar områdena “demokrati och politiska 

system”, “samhällsekonomi och privatekonomi”, “de mänskliga rättigheterna” samt “väpnade kon-

flikter”. Vidare visar undersökningens resultat att området “arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmil-

jö” var det temat som flest respondenter ansågs saknas i samhällskunskapen. Detta resultatet stäm-

mer överens med den större andelen tidigare forskning som har gjort inom ämnet. Även forskning 

om lärares uppfattningar av samhällskunskapsämnet, dess innehåll och undervisning har använts i 

undersökningen för att söka efter tendenser i elevernas tolkningar och uppfattningar av samhälls-

kunskapen. 

Nyckelord: samhällskunskapsdidaktik, samhällskunskapsundervisning, elevers uppfattning samt 

samhällskunskap 1b. 
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1. Inledning  

Samhällskunskap är ett tvärvetenskapligt ämne och dess utgångspunkt hittas inom statsvetenskap, 

sociologi samt nationalekonomi men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipli-

ner ingår. Det är genom olika begrepp, teorier, samt metoder man använder för att förstå samt för-

klarar olika samhällsfrågor. Vidare så besitter samhällskunskapsämnet även ett historiskt perspektiv 

(Skolverket, Ämne Samhällskunskap). 

  

Det var i 1946 års skolkommission som samhällskunskap lyftes fram som ett eget ämne. Skolkom-

missionen menade att skolan har ett demokratiskt uppdrag samt att elevernas fostran till samhälls-

medborgare var viktig vilket även var utgångspunkten till varför samhällskunskap som ett nytt sko-

lämne borde införas. Man menade att skolans roll att fostra demokratiska medborgare grundades i 

det nyligen avslutade andra världskriget och genom att man fostrade medborgarna var förhoppning-

en att förhindra framväxten av enväldiga stater. Samhällskunskapsämnet ingick i hembygdskunskap 

under de tre första skolåren för att sedan utgöra ett självständigt ämne och ingå i den obligatoriska 

skolans undervisning i samtliga årskurser (Grahn, 2016).  

  

Det dröjde till 1960-talet innan samhällskunskap blev ett eget skolämne och då menade även gym-

nasieutredningen att samhällskunskap skulle blir ett nytt och eget ämne på gymnasiet. Samhällskun-

skap introducerades i läroplanerna Lgr62, Lgy65 samt Lfa65. I läroplanen Lgy65 så skulle gymna-

siestudierna i samhällskunskap vara mer analytiska än den mer beskrivande grundskolan. Samhälls-

kunskapsämnet skulle innehålla geografiska, ekonomiska, politiska samt sociologiska perspektiv 

men ämnesstoffet skulle utgöra helheten i undervisningen vilket ämnessamverkan i läroplanerna 

påvisar (Grahn, 2016). 

  

Samhällskunskap skulle innefatta kunskaper men även färdighetsaspekten togs upp. Gymnasiesko-

lans allmänna mål om självständighet gällde även samhällskunskapen. Andra förmågor som det fo-

kuserades på var omdömesförmåga, kritiskt tänkande, studiefärdighet, färdighet att meddela sig 

samt värderingar av praktiskt och teoretisk art. En konsekvens av framväxten av ett nytt undervis-

ningsämne uppkom utmaningar då lärarna saknade kompetens i ämnet där avsaknaden av utbild-

ning i statskunskap, ekonomi, sociologi och kulturgeografi var vanlig hos lärarna (Grahn, 2016). 
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1.1 Problembeskrivning 

Karlefjärd (2011), som utgår från Lpf 94, skriver om lärares friutrymme och studien visar att lärarna 

upplever att de har ett relativt stort tolkningsutrymme inom sitt friutrymme. Vidare visar studien att 

det främst är ämnesteoretiska kunskaper samt mer allmänna pedagogiska kunskaper som ges ett 

större inflytande när lärarna i studien beskriver deras övergripande innehåll och val av metoder i 

undervisningen. I kombination med kunskaper om styrdokument verkar ämnesteoretiska kunskaper 

om allmänna pedagogiska metoder spela en mer aktiv roll för tolkningarna som lärarna gör inom 

ramen för sitt friutrymme (Karlefjärd, 2011. s. 106). Däremot uppfattar inte alla lärare i undersök-

ningen att tolkningsutrymmet är lika positivt. Två av tio lärare känner sig fria då styrdokumentens 

utformning är otydlig vilket gör det svårt för någon att säga att de gör fel. Samma lärare känner sig 

dock lite låsta då de uppfattar kursplanens skrivningar som omfattande, vilket i sin tur innebär att de  

behöver samla en stor mängd innehåll i kursen för att få eleverna att utveckla omfattande kunskaper 

under kursens gång (Karlefjärd, 2011. s. 105). Det är upp till varje lärare att använda sitt friutrymme 

för att lyfta fram vissa områden samt att ge andra mindre plats eftersom läroplanen inte anger hur 

mycket tid som ska ägnas åt respektive område. Detta påverkar i sin tur elevernas förståelse för de 

olika momenten då vissa områden får större plats i undervisningen än andra.  

Lars-Erik Bjessmo skriver att samhällskunskapsämnet och dess tvärvetenskapliga innehåll kan upp-

fattas som en svaghet då det saknar tydliga band till en specifik akademisk disciplin. Detta gör att i 

samhällskunskapsämnet med dess omfattande innehåll finns tendenser till så kallad stoffträngsel. 

Detta gör att större variationer i samhällskunskapslärares stoffurval kan urskiljas då det är genom 

stoffurvalet som det finns möjlighet för lärare att uttrycka sin uppfattning av läroplanen (Bjessmo, 

1994. s. 16). Tillskillnad från ovanstående författare kommer jag att undersöka om eventuell 

stoffträngsel förekommer i Gy11. Roger Olsson (2016) skriver att en generell målsättning i rege-

ringspropositionen 2011 var att förtydliga kunskapskraven. Trots ambitionen att tydliggöra kun-

skapskraven samt att formulera fram ämnesspecifika färdigheter av samhällskunskapsämnet tycks 

otydligheten finnas kvar (Olsson, 2016. s. 63). Johan Sandahl (2014) har granskat gymnasieskolans 

ämnesplan i samhällskunskap efter reformen och menar att det centrala innehållet fortfarande ka-

rakteriseras av stoffträngsel och det finns inga begrepp som hjälper lärarna att strukturera innehållet 

(Sandahl, 2014. s. 73). På samma sätt som lärarens friutrymme gör att vissa moment i undervis-

ningen får större och mindre plats så påverkar stoffträngseln elevernas förståelse av samhällskun-

skapsämnet. Detta eftersom det skall hinnas med mycket på kort tid vilket gör att vissa moment i 
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undervisningen får mindre plats. Detta skapar tillsammans stora variationer mellan lärares under-

visning vilket även påverkar eleverna förståelse.  

Mitt studieobjekt ligger inom det samhällsdidaktiska fältet vilket ständigt är ett aktuellt ämne för 

samhällskunskapslärare och är också undersökningens främsta motivering. Personligen så har jag 

haft sämre erfarenheter från samhällskunskapsundervisningen på gymnasiet vilket även är en av 

undersökningens utgångspunkter. Då jag upplevde att läraren varken la ner energi eller entusiasm i 

undervisningen så blev min och med stor sannolikhet de andra eleverna i klassrummets uppfattning 

av samhällskunskapsämnet drabbat. 

  

I min kommande yrkesroll som samhällskunskapslärare är det viktigt att jag känner till mina elevers 

uppfattning om samhällskunskapsämnet i relation till det centrala innehållet. Genom att studera ele-

vers uppfattning av samhällskunskapsämnet i relation till samhällskunskap 1bs kursplan kan luckor 

mellan dessa förtydligas. Därefter kan undervisningen planeras och genomföras för att utveckla 

kunskaperna och förståelsen som samhällskunskapsämnet skall stärka. Vidare visar den tidigare 

forskningen att lärarnas friutrymme, även kallat lärarnas handlingsfrihet, påverkar stoffurvalet i un-

dervisningen. Det är genom stoffurvalet som lärarna uttrycker sin uppfattning av läroplanen vilket 

leder till större variationer inom lärarnas stoffurval inom samhällskunskapen som därmed påverkar 

elevernas uppfattning av samhällskunskapsämnet. Detta är något som denna studie kommer att un-

dersöka då det kan komma att påverka elevernas framtida kunskap och förståelse för samhället.  

  

Den tidigare forskningen som finns gällande elevers uppfattningar inom samhällskunskapen är 

mycket begränsad och få fokuserar på gymnasieelever. Detta är även en orsak till mitt val av under-

sökningsområde då elevernas uppfattning är central i transformeringen av min kunskap i klassrum-

met. Likaså kommer forskning om läraruppfattningar gällande samhällskunskapsämnet att presente-

ras som ett komplement till forskningen gällande elevuppfattningar. Detta eftersom lärarnas upp-

fattning av sitt innehåll, kunskap, samt undervisning även påverkar elevernas förståelse av sam-

hällskunskapsämnet, något som bland annat Bjessmo (1994) samt Hattie (2012) skriver om.   

       

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka om den stoffträngsel som finns inom samhällskunskaps-

ämnet påverkar gymnasieelevers uppfattning om samhällskunskapsämnet. Respondenternas svar 
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kommer sedan att jämföras med samhällskunskap 1b:s kursplan och det centrala innehållet för kur-

sen för att kunna urskilja vilket innehåll som dominerar och eventuellt utelämnas.  

Jag kommer använda mig av kvantitativa enkätundersökningar och söka efter mönster i elevernas 

svar och uppfattning samt efter gemensamma nämnare. Elevernas uppfattning om samhällskun-

skapsämnet mäts i förekomsten av varje kategori. Genom att mäta i vilken utsträckning eleverna 

uppfattar innehållet i samhällskunskapsundervisningen så benämns varje kategoris viktighet. På 

samma sätt benämns varje kategoris avsaknad enligt elevernas uppfattning av samhällskunskaps-

ämnet. Att studera elevernas uppfattning av samhällskunskapsämnet samt om den överensstämmer 

med det centrala innehållet för samhällskunskap 1b påvisar även vilka delar ger mig som blivande 

samhällskunskapslärare en indikation om vilka delar jag bör utveckla inom undervisningen och vil-

ka delar som eleverna uppfattar fattas i samhällskunskapen. Elevernas uppfattning i relation till det 

centrala innehållet i samhällskunskapen är viktig att studera då detta påvisar om eleverna tillges den 

kunskap de behöver ha för att bli aktiva och demokratiska samhällsmedborgare. 

Syftet uppfylls genom att besvara följande frågeställningar: 

- Vilka områden anser eleverna är vanligast förekommande inom samhällskunskapsämnet och vilka 

anser de behandlas mindre? 

- Vad finns det för skillnader mellan elevernas uppfattningar om samhällskunskapsämnets innehåll 

jämfört med det centrala innehållet för Samhällskunskap 1b i GY11? 

1.3 Disposition 

       

Inledningsavsnittet behandlar undersökningens syfte samt frågeställningar. I avsnitt två presenteras 

ett urval av den tidigare forskning som har gjorts inom ämnet. Avsnitt tre beskriver metoden som 

har använts i undersökningen, urvalet, validitet och reliabilitet samt etiska överväganden. I avsnitt 

fyra presenteras undersökningens resultat. I avsnitt fem analyseras undersökningens resultat med 

hjälp av den teoretiska utgångspunkten som har använts i forskningen. I undersökningens avslutan-

de kapitel diskuteras resultaten i relation till tidigare forskning samt ett flertal slutsatser görs. 
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     2. Tidigare forskning   

      

I kommande kapitel presenteras studier som undersöker samhällskunskapsämnen och dess äm-

nestradition. Vidare kommer ett antal svenska samt internationella studier som har gjorts inom äm-

net samhällskunskapsdidaktik vilka behandlar elevers samt lärares uppfattning och förståelse av 

samhällskunskapsämnet att behandlas.  

2.1 Ämnestradition inom samhällskunskapen 

Samhällskunskapsämnet introducerades som ett självständigt ämne i gymnasieskolan år 1965. Sam-

hällskunskapsämnet som skolämne har varierat genom åren men de statsvetenskapliga och nationa-

lekonomiska disciplinerna har fortsatt blivit centrala. Det är samhällets funktion och struktur samt 

att samhällskunskapsämnet och dess undervisning syftar till att fostra demokratiska medborgare 

men även skall bidra till kritiskt tänkande och självständigt ställningstagande som är fokuserande 

grenar inom samhällskunskapsämnet (Odenstad, 2011. s. 50). 

Lars-Erik Bjessmo, författare till olika skrifter gällande samhällskunskapsämnet under 1990-talet, 

skriver att samhällskunskapsämnet och dess tvärvetenskapliga innehåll kan uppfattas som en svag-

het då det saknar tydliga band till en specifik akademisk disciplin. Inom samhällskunskapsämnet 

och dess omfattande innehåll finns det tendenser till så kallad stoffträngsel. Detta kan i sin tur leda 

till större variationer i samhällskunskapslärares stoffurval där det är genom stoffurvalet som det 

finns möjlighet för lärare att uttrycka sin uppfattning av läroplanen (Bjessmo, 1994. s. 16). Sam-

hällskunskapsämnet genomsyrades av samhällsfrågor och vikten av elevers förmåga till kritiskt tän-

kande under slutet av 1980-talet samt hela 1990-talet. Detta berodde bland annat på införande av 

1988-års kursplan i samhällskunskap för gymnasieskolan där samhällsfrågor fick en genomgripande 

roll. Även i 1994-års läroplan lades tonvikten likaså på samhällsfrågor av olika slag. Inom Lgy 70 

fanns samhällsfrågor med i målen men i 1988-års kursplan var det samhällsfrågor av större vikt och 

som ett element i arbetet att utveckla en helhetssyn hos eleverna. Tanken var att eleverna skulle, 

med hjälp av samhällsfrågor, förutom att skapa faktakunskaper, även göra analyser för att konstate-

ra orsaker, konsekvenser och åtgärder (Odenstad, 2011. s. 51).  

Bjessmo (1992) menar att 1988-års kursplan i samhällskunskap medförde två nya inslag, dels en ny 

kunskapssyn och dels samhällsfrågor (Bjessmo,1992. s.17). Detta medförde att lärare i 1988-års 
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kursplan kunde koncentrera sig på ett fåtal frågor vilket gjorde att den nya kunskapssynen kunde få 

fäste i undervisningen. Den nya kunskapssynen lade tonvikten vid inlärningen som en process och 

elevernas förmåga att förstå ansågs som mest betydande. I 1988-års kursplan anges att  ”(d)en som 

kan återge mängder av fakta men aldrig reflekterat över dem och inte förstått sammanhangen har 

således inte förvärvat kunskaper i läroplanens mening” (Odenstad, 2011. s 52).  

Samhällskunskapsämnet och dess syfte var i 1994-års kursplan för eleven att bredda och fördjupa 

sina kunskaper om ”nutida samhällsförhållanden och samhällsfrågor” för att efter avslutad skolgång 

kunna ”delta aktivt i samhällslivet” (Odenstad, 2011. s. 53 ff.). Begreppet samhällsfrågor återkom-

mer ett flertal gånger och en central del av ämnet och samhällsfrågor anges som en naturlig ut-

gångspunkt vid val av studieobjekt och ska väljas i enighet mellan lärare och elever för att under-

visning ska följa ett demokratiskt arbetssätt. Samhällsfrågor ska bidra till att visa samhällskun-

skapsämnets bredd och snabba föränderlighet och dess karaktär som aktualitetsämne. Skolverket 

menar att det är av stor vikt att politiska och ekonomiska aspekter finns med i undervisningen av 

samhällsfrågor, exempelvis i undervisningen om det svenska politiska systemet och Sveriges roll 

inom EU. Skolverket betonar följande begrepp ”inflytande, makt, konflikt, ideologi, klass, intresse 

och påverkan”. Även statsvetenskapliga och nationalekonomiska begrepp är centrala sedan det in-

fördes som ett självständigt ämne år 1965, vilket de även fortsätter att göra under 2000-talet 

(Odenstad, 2011. s. 54). 

Enligt Bronäs har fokuset inom samhällskunskapsundervisningen varierat över tid. Fram till mitten 

av 1970-talet var det kunskapsaspekten som dominerade undervisningen, därefter och fram till slu-

tet av 1990-talet låg fokuset på fostransaspekten där skolans uppgift var att fostra en aktivt delta-

gande medborgare. På 2000-talet ligger återigen fokuset på kunskapsaspekten (Bronäs, 2003. s. 

189ff.).  

2.2 Läraruppfattningar om samhällskunskapsämnet och dess undervisning 

Följande forskningar studerar läraruppfattningar om samhällskunskapsämnet och dess undervisning. 

Forskningen är aktuell i det avseendet att stoffet som lärarna uppfattar är av högre vikt i undervis-

ningen även kommer att avspeglas i elevernas uppfattningar av samhällskunskapsämnet då det är 

lärarna som väljer vilket utrymme olika delar av det centrala innehållet i kursen får. I sökandet av 

tidigare forskning gällande elevers uppfattning om samhällskunskapsämnet har sökningar på olika 
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sökmotorer gjorts med följande ledord: elev, uppfattning, förståelse, samhällskunskap, students, 

perception samt social studies. Fokuset har legat på att få fram relevant forskning inom elevers upp-

fattning av ämnet samhällskunskap och vad som påverkar elevernas uppfattning. När jag sökte efter 

elevers uppfattningar av samhällskunskapsämnet så fick jag även upp forskning gällande lärarupp-

fattningar inom samhällskunskap och deras undervisning vilket också presenteras i följande avsnitt.  

Folke Vernersson (1999) har i Undervisa om samhället - Didaktiska modeller och läraruppfattning-

ar undersökt samhällskunskapsämnet och dess kännetecken. Områden som Vernersson finner kän-

netecknar samhällskunskapsämnet är svensk politik, lag och rätt samt samhällsfrågor av olika slag. 

Samhällskunskapsämnets syfte är enligt studien främst att delge eleverna kunskap samt att fostra 

dem till aktiva samhällsmedborgare (Vernersson, 1999. s. 125ff.) 

Vidare så tar studien upp kunskapsområdena som samhällskunskapslärare brukar prioritera i sin un-

dervisning. Vernersson (1999) har genomfört enkätundersökningar med 19 verksamma grundskole-

lärare för att sedan kategorisera undersökningens resultat i åtta olika kunskapsområden (Vernersson, 

1999. s. 135). Det populäraste kategorierna och kunskapsområdena blev aktuella samhällsfrågor, 

Sveriges politiska liv samt lag och rätt. Vidare så kom Internationella frågor på en fjärde plats, de-

mokrati, inklusive politiska ideologier och konfliklösning på femte plats. Vår ekonomi, yrken och 

yrkesområden samt övrigt såsom källkritik och naturfrågor kom på plats sex-åtta i undersökningen 

(Vernersson, 1999. s. 136-137).  

Bernmark-Ottosson (2009) har intervjuat fyra gymnasielärare och tagit del av deras beskrivningar 

av deras undervisning. De intervjuade lärarna i studien resonerar även kring vilka mål de har med 

sin undervisning. De vill att eleverna ska kunna se sammanhang och reflektera. Det övergripande 

målet är att eleverna skall bli aktiva samhällsmedborgare samt att de skall få kunskaper som ger 

dem möjlighet att kunna påverka sin omgivning. En av lärarna, som främst undervisar på yrkesför-

beredande program, menar dock att målet är att eleverna skall få en övergripande förståelse för hur 

saker och ting hänger ihop. Vidare visar studien att lärarna ansåg politik, ekonomi samt internatio-

nella relationer vara de främsta och mest centrala kategorierna inom samhällskunskapsämnet. Lä-

rarna i undersökningen berättar även om att de arbetar med aktuella händelser i undervisningen för 

att utveckla elevernas förmåga och kunskaper inom samhällskunskapsämnet. Lärarna menar att syf-

tet med deras samhällskunskapsundervisning var att ge eleverna möjlighet att påverka samhället 

(Bernmark-Ottosson, 2009. s. 74ff.). 
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I Karlefjärds (2011) avhandling “Att rymmas inom sitt friutrymme - om samhällskunskapslärares 

tolkning, anpassning och undervisning” studeras vikten av elevernas uppfattning samt förståelse av 

samhällskunskapsämnet. Studien genomförs med hjälp av samtalsintervjuer och det är lärares kun-

skaper om eleverna samt vikten av denna aspekten i valet av undervisningsstoffet för läraren som är 

undersökningens fokus. Majoriteten av de undersökta lärarna i studien anser att åldersskillnaden hos 

eleverna är en aspekt som påverkar undervisningen, innehåll samt metod, vilket i sin tur är något 

som kan påverka eleverna i de olika åldrarnas uppfattning om ämnet (Karlefjärd, 2011. s. 79). Inne-

hållet och metoden som läraren valt för sin elevgrupp blir tydligast i mötet med eleverna. Lärarens 

uppfattning om den aktuella elevgruppen styr även valet av metod som läraren använder och det är 

när ämnet transformeras till undervisning som denna aspekten är tydligast (Karlefjärd, 2011. s. 80).  

När lärarna förhåller sig till det centrala innehållet i samhällskunskap så visar studien att området 

“statskunskap” var högst prioriterat vilket innehöll begrepp som demokrati och diktatur, maktfrågor, 

ideologier, Sveriges statsskick med fokus på riksdag och regering, partipolitik samt kommunpolitik. 

Området som kom på andra plats var “Ekonomi”, som innefattade både privat- samt samhällseko-

nomi. På tredje plats kom “internationella relationer” och innefattade begrepp som EU, FN samt 

andra länders statsskick (Karlefjärd, 2011. s. 56-57).  

Vidare visar Karlefjärds studie att majoriteten av lärarna i studien förhåller sig till kursplanens mål 

när de planerar undervisningens innehåll. Lärarna upplever ett relativt stort tolkningsutrymme inom 

sitt friutrymme. Lärarnas tolkningar av kursplanerna samt deras kunskap om styrdokumenten över-

ensstämmer relativt bra med varandra. Kunskapsbasens andra delar av dess innehåll synliggörs i 

lärarnas beskrivningar av deras transformation av samhällskunskap vilka är ämnesteoretiska kun-

skaper, ämnesdidaktiska kunskaper, kunskaper om allmänna pedagogiska metoder, kunskaper om 

elever och deras karakteristika samt kunskaper om undervisningens kontext. Dessa aspekter har va-

rierade inverkan för friutrymmet. Det är främst ämnesteoretiska kunskaper samt mer allmänna pe-

dagogiska kunskaper som har ett större inflytande när lärarna i studien beskriver sitt mer övergri-

pande innehåll och val av metoder. I kombination med kunskaper om styrdokument tycks ämneste-

oretiska kunskaper och kunskaper om allmänna pedagogiska metoder spela en större roll för de 

tolkningar lärarna gör inom ramen för sitt friutrymme (Karlefjärd, 2011. s. 106). 

Gunnar Berg, skriver i Skolkultur-nyckeln till skolans utveckling om ”inre” och ”yttre gränser” och 

att styrningen av skolan främst sker genom skollag och läroplaner. Däremellan hittar vi ”friutrym-
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met” som syftar till det handlingsutrymme den enskilde läraren har i exempelvis valet av undervis-

ningsinnehåll (Berg, 1999. s. 15).  

Den tidigare forskning gällande läraruppfattningar är relevant i denna undersökning då lärarnas 

uppfattning av samhällskunskapsämnet, undervisningsupplägget samt lärarnas förståelse och kun-

skap inom samhällskunskapen kan komma att påverka elevernas uppfattningar av samhällskun-

skapsämnet.  

  

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen gällande läraruppfattningar om samhällskun-

skapsämnet och dess undervisning att svensk politik, lag och rätt samt samhällsfrågor av olika slag 

anses vara kännetecknande element inom samhällskunskapen (Vernersson, 1999. s. 125ff.). Att del-

ge eleverna kunskap samt att fostra dem till aktiva samhällsmedborgare är något som såväl Verners-

son som Bernmark-Ottosson nämner som övergripande mål inom samhällskunskapsundervisningen.  

Likaså ansåg lärarna i Bernmark-Ottosson och Karlefjärds studier att områdena politik, ekonomi 

samt internationella relationer vara de främsta och mest centrala kategorierna inom samhällskun-

skapsämnet (Bernmark-Ottosson, 2009. s. 74ff. Karlefjärd, 2011. s. 56ff.) 

2.3 Lärares påverkan på eleverna  

John Steinberg, filosofie doktor i pedagogik, skriver i Världens bästa fröken om den goda lärarens 

beteende. Han menar att de man kommer ihåg av den goda läraren är den uppmuntran de gav, deras 

förmåga att tro på oss själva och att det är lika viktigt, möjligtvis viktigare än vad läraren lärde ut. 

Om man ser sig själv som människoutvecklare och inte som musiklärare, fritidspedagog eller äm-

neslärare, så utvecklas vårt förhållningssätt till det vi håller på med. Vidare menar Steinberg att vi 

har dubbla roller när vi arbetar i skolan med barn och ungdomar, där kunskap och ämnesinnehåll 

finns på ena sidan och där människoutvecklaren med uppmuntran samt att tro på sina elever åter-

finns på den andra sidan (Steinberg, 2002. s. 64). Som lärare har man ansvar för stämningen i klass-

rummet och eleverna ska känna sig välkomna och trygga. Eleverna ska känna att läraren tror på 

dem, att det finns hopp för eleven samt att det är meningsfullt att vara med läraren. Detta menar 

Steinberg är totalt avgörande för resultaten i klassrummet och elevernas förståelse (Steinberg, 2002. 

s. 64 ff.) 
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John Hattie, professor vid University of Melbourne har utfört världens största forskningsöversikt 

gällande vad som påverkar elevers studieresultat, kallad Visible learning, Resultatet visar att desto 

större kunskap eleverna har om lärandemålen desto mer kommer de att engagera sig i skolan. Att 

eleverna får veta vad som förväntas av dem, vad de har lyckats med, vad som kan utvecklas och hur 

de kan uppnå lärandemålen påverkar elevernas resultat positivt. Hattie menar att såväl eleverna som 

läraren ska ha en övergripande bild av hur eleverna ska nå de uppsatta målen. Ett fördelaktigt ar-

betssätt menar Hattie är att under lektionens gång gå tillbaka till lärandemålen i kursen samt att an-

vända feedback för att hjälpa eleverna att få en övergripande syn på vad de faktiskt har lärt sig (Hat-

tie, 2012. s. 157). 

Vidare menar Hattie att det finns sex grundpelare som skapar en bra skola. 1. Lärarens och dennes 

kunskap är en av de starkaste påverkansfaktorerna på lärandet. 2. Lärare måste vara instruktiva, på-

verkande, omtänksamma, aktivt och passionerat engagerade i undervisning och lärandet. 3. Läraren 

behöver vara medveten om vad varje elev tänker och kan för att skapa meningsfulla upplevelser 

samt ha goda kunskaper om sitt ämne för att kunna möjliggöra meningsfull återkoppling som stöd 

för elevens progression genom kursplanens olika nivåer. 4. Läraren behöver ha kunskap om läran-

demålen och kriterierna för måluppfyllelse för lektionerna samt veta hur väl samtliga elever uppnår 

dessa kriterier för att kunna utveckla och uppnå nästa steg i elevernas utveckling för att nå kriterier-

na för måluppfyllelsen. 5. Läraren behöver skilja de enskilda idéerna till mångfalden av idéer för att 

sedan relatera till dessa och sedan lägga fram dem så att eleverna kan konstruera och rekonstruera 

kunskap och idéer. Det är elevens konstruktions av kunskapen samt dessa idéer som är centrala. 6. 

Läraren och övriga skolledare behöver skapa skolor, personalrum samt klassrumsmiljöer där miss-

tag välkomnas som en möjlighet för lärande, där man accepterar felaktig kunskap och förståelse 

samt där lärare kan känna trygghet i att lära, utforska kunskap och förståelse (Hattie, 2012. s. 

38-39). Denna studie är aktuell i denna uppsats då den förklarar vilka aspekter som skapar en bra 

skola samt hur en lärare bör agera i skolan och klassrummet för elevernas bästa. Det kan därför fin-

nas svar i denna forskningen gällande vilka faktorer som påverkar elevernas förståelse av samhälls-

kunskapsämnet.  

2.4 Elevuppfattningar om samhällskunskapsämnet 

      

I Cecilia Aurells (2011) examensarbete undersöker hon, med hjälp av fokusgruppsintervjuer, elevers 

uppfattningar om kunskap, motivation och undervisning kopplat till SO-ämnena. Studien ansats ba-
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seras på de tolv mellanstadieelever i årskurs fem som har deltagit i undersökningen. Eleverna i stu-

dien ansåg att det senaste de lärde sig om samhällskunskap var nyhetsinformation av olika slag (Au-

rell, 2011. s. 16). När eleverna ska beskriva sina tankar om samhällskunskapsämnet så nämner de 

begrepp som “riksdag” och “regering”. Även “nyheter”, “intressanta bilder”, “val” samt “nu-

tidskryss” nämns av eleverna i studien. En respondent säger att “det var roligt att vara olika partier” 

angående samhällskunskapsundervisningen från förra året (Aurell, 2011. s. 20). Svaren varierar när 

eleverna ska berätta om varför de tror att de lär sig samhällskunskap i skolan. Flera av responden-

terna svarar “att klara sig själv”. Även svar som “det är sånt som händer i livet”, ”att mening med 

det är att man ska kunna klara sig själv” samt ”om man ska arbeta är det bra att ha kunskap i sam-

hällskunskap.. det är bra att veta hur samhället fungerar” (Aurell, 2011. s. 17). Eleverna tar upp vik-

ten av olika roliga lektioner som har delgett dem kunskap i samhällskunskap, vilket tyder på att ele-

verna uppfattar och tar in ämnet i helhet (Aurell, 2011. s. 20). Studien behandlar även hur eleverna 

lär sig SO-ämnena idag där lektion, prata, se film, samarbeta med en kompis samt studera sin om-

givning är svar som Aurell får. Att samtala och diskutera under lektionstid är en uppskattat aspekt 

som elevernas anser vara av extra vikt för deras lärande. Likaså är redovisningar samt att arbeta 

med att söka efter information på internet frekventa svar hos eleverna (Aurell, 2011. s. 21). Vidare 

så skulle eleverna, om de själva fick bestämma hur samhällskunskapsundervisningen skulle se ut, få 

möjlighet att arbeta med en kompis samt att arbeta mer med kroppen i form av exempelvis teater i 

undervisningen (Aurell, 2011. s. 22). 

Den internationella studien av Fernandez, Massey och Dornbuschs (1975) studerar amerikanska 

gymnasieelevers uppfattning av samhällskunskapsämnet. Då det finns mycket få studier som under-

söker mitt valda studieområde så har jag ändå valt att gå vidare med denna äldre forskning då jag 

ändå anser att undersökningen är relevant som en tidigare forskning. Fernandez, Massey och Dorn-

busch (1975) har i sin studie “High School Students' Perceptions of Social Studies” undersökt elva 

olika gymnasieskolor i USA och elevernas uppfattning om samhällskunskap, engelska samt mate-

matik. Betoningen i studien är dock på ämnet samhällskunskap. Undersökningens syfte var att för-

bättra lärandet i amerikanska skolor. Studien visar att majoriteten av eleverna anser att såväl engels-

ka, matematik samt samhällskunskap är viktiga ämnen att ha kunskap i men de ansåg att engelska 

och matematik var något viktigare av de tre studerade skolämnena (Fernandez, Massey & Dorn-

busch, 1975. s. 10). Vidare anser majoriteten av eleverna att deras betyg i samhällskunskap var vik-

tigare än att få kunskap inom samhällskunskapsämnet (Fernandez, Massey & Dornbusch, 1975. s. 

13-14). På frågan om vad elevernas familj ansåg var viktigast av kunskap eller betyg såg resultatet 
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annorlunda ut då mellan 63 - 69% svarade att deras familj ansåg att kunskapen i samhällskunskap 

var av större vikt än betygen (Fernandez, Massey & Dornbusch, 1975. s. 16). Studiens författare 

menar att eleverna som fick stöd hemifrån och som ansåg att samhällskunskap var ett viktigt ämne 

att ha kunskap i hjälpte eleverna att behålla deras övertygelse om vikten av samhällskunskapsämnet 

och presterade därmed bättre än övriga elever (Fernandez, Massey & Dornbusch, 1975. s. 19). Re-

sultatet visar även att samhällskunskap är det ämnet som majoriteten av eleverna har höga betyg i, i 

jämförelse till matematik och engelska som också representeras i studien (Fernandez, Massey & 

Dornbusch, 1975. s. 20). Majoriteten av eleverna i studien ansåg att ämnena engelska och samhälls-

kunskap var de roligaste och att matematik var den klart tråkigaste (Fernandez, Massey & Dorn-

busch, 1975. s. 20-21). 

Skolverket (2003) har undersökt 10 000 elever i 197 skolor i Sverige för att ta reda på elevernas 

uppfattning om vilka delar inom SO-ämnena som de anser vara mest intressanta och av högsta vikt 

att ha kunskap om. Resultatet i undersökningen visar att tre av fyra elever anser att SO-ämnena är 

intressanta och fyra av fem elever anser att det är viktigt att ha kunskap i ämnena där samhällskun-

skap var det ämnet som eleverna ansåg vara ämnet det är av högsta vikt att ha kunskap i. Undersök-

ningen visar även att samhällskunskap var det näst roligaste ämnet enligt respondenterna. Studien 

påvisar även att ungefär 70 % av eleverna beskrev samhällskunskapsämnet med områdena demo-

krati samt hur människors levnadssituationer och villkor i olika delar av världen. Vidare anser ele-

verna i undersökningen att samhällskunskap är det ämnet som är viktigast för det framtida arbetsli-

vet. Majoriteten av elevernas föräldrar anser att samhällskunskap är ett av de skolans mest betydel-

sefulla ämnen att ha kunskap i (Skolverket, 2003. s. 50 ff.). 

I Alazzi och Chiodos (2004) studie ”Students’ perceptions of social studies: a study of middle 

school and high school students in Jordan” intervjuades två grupper med högstadie- samt gymnasie-

elever där studiens främsta syfte var att undersöka elevernas uppfattning av samhällskunskapsämnet 

(Alazzi & Chiodo, 2004. s. 1). Totalt intervjuades 24 tjejer och 24 killar i undersökningen (Alazzi & 

Chiodo, 2004. s. 5). Studien visade att eleverna ansåg samhällskunskapsämnet som viktigt men att 

de inte betraktade samhällskunskap som något av deras favoritämnen i skolan. Även lärarna var 

delaktiga i hur eleverna uppfattade och tog till sig ämnet. Eleverna som deltog i studien redogjorde 

att många lärare fortfarande använder skolböcker samt föredrag som huvudverktygen i undervis-

ningen medan eleverna själva lägger stor vikt vid lärarnas entusiasm samt interaktivt lärande. Un-

dersökningen visade även att eleverna önskade att deras lärare skulle involvera dem i diskussioner 
	 	 �17



av olika slag vilket även utvecklade deras kunskap och uppfattning om samhällskunskapsämnet 

(Alazzi & Chiodo, 2004. s. 6-7). Denna studie är relevant då den påvisar lärarnas delaktighet i ele-

vernas uppfattning av samhällskunskapsämnet samt undervisningen inom ämnet.  

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen gällande elevuppfattningar inom samhällskun-

skapsämnet att begrepp som “riksdag”, “regering”, “nyheter”, “intressanta bilder”, “val” samt “nu-

tidskryss” nämns av eleverna i studien. Även olika partier nämns av en elev i studien (Aurell, 2011. 

s. 20). Vidare visar Skolverkets studie att ungefär 70 % av eleverna beskrev samhällskunskapsäm-

net med områdena demokrati samt hur människors levnadssituationer och villkor i olika delar av 

världen. Eleverna i undersökningen menade även att samhällskunskap är det ämnet som är viktigast 

för det framtida arbetslivet (Skolverket, 2003. s. 50 ff.). 

2.5 Teoretiska utgångspunkter 

I denna undersökning samt i min kommande analys har jag valt att använda de läroplansteoretiska 

begreppen formuleringsarenan, transformeringsarenan samt realiseringsarenan. Begreppen fungerar 

som ett verktyg för att skapa en djupare förståelse av skolans styrdokument och dess realisering i 

klassrummet. Det är dessa ramverk som påverkar skolans verksamhet, elevernas uppfattning samt 

lärarnas arbete vilka är faktorer som kan påverka elevernas uppfattning av samhällskunskapsämnet. 

Läroplansteori kan delas upp mellan begreppen läroplan och teori. Nationalencyklopedins (2013b) 

definition av begreppet läroplan är riktlinjer för verksamheten inom det offentliga skolväsendet. 

Lundgren (1981) förklarar teori som begrepp är en förklaring som är uppbyggd på information gäl-

lande ett visst fenomen. Linde (2012) menar att begreppet läroplansteori handlar om vilka aktörer 

som påverkar inom olika nivåer i skolsystemet, för att synliggöra ett bestämt innehåll som valts ut 

som giltig kunskap att lära ut i skolorna. 

Läroplansteori syftar till att besvara frågor om undervisningens syfte, innehåll samt metoder. Att 

undersöka dessa faktorer belyser vad som värderas som kunskap, och varför, samt hur kunskapen 

bör förmedlas. Läroplansteorin förklarar med andra ord undervisningens innehåll, bakomliggande 

kunskapssyn och idéer (Lundgren, 1989. s. 16ff; Englund, Forsberg & Sundberg, 2012. s. 281). I en 

utbildningsdialog avser läroplan ofta en övergripande roll som inkluderar olika typer av skriftliga 

dokument vars mening är att styra undervisningens mål och innehåll, exempelvis kursplaner och 

lagar. I en teoretisk mening kan begreppet översättas med engelskans ”curriculum”, vilket inklude-
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rar ”också hela den filosofi och de föreställningar som finns bakom en konkret läroplan” (Lundgren 

1989, s. 21). Med andra ord är det inte bara det som står i skriftliga styrdokument eller hur det reali-

seras i den konkreta undervisningen i klassrummet som står i fokus, utan också bakomliggande 

idéer och principer. Dessa bakomliggande idéer och principer om undervisningens innehåll, syfte 

och metod bildar olika system som vilka kallas läroplanskoder (Lundgren, 1989. s. 16f). Principerna 

som bygger upp läroplanskoderna kan innefatta såväl en politisk som och utbildningsfilosofisk ka-

raktär (Englund, 2005, s. 30).  

2.5.1 Formuleringsarenan 

Formuleringsarenan handlar om texterna och föreskrifterna som reglerar skolans verksamhet, ex-

empelvis vilka ämnen, tid samt mål som undervisningen ska ha (Linde, 2014. s. 54). Det finns två 

olika utgångspunkter som kan tydliggöra detta. Den första utgångspunkten är läroplanskoderna vil-

ket innefattar ”de sammanfattade principerna för urval, organisation och förmedlingsform för sko-

lans undervisning”. Det är även dessa aspekter som vägleder undervisningen (Linde, 2014. s. 

39-42). Den andra utgångspunkten baseras på filosofiska idéer om kunskap, verkligheten samt hur 

vi människor bör vara och leva. Detta är en utgångspunkt för undervisningen men även området 

människosyn diskuteras inom denna disciplin. Det är synen på de unga som pedagogen skall under-

visa för och hur dessa elever uppfattas som står i fokus (Linde, 2014. s. 24). Det är i formuleringsa-

renan som skolans styrning hittas och det är denna arenan som bestämmer vilka element som lära-

ren behöver ta hänsyn till i planering och genomförande av deras undervisning (Linde, 2014. s. 39 

ff.). Detta innebär att fomuleringsarenan har direkt inverkan på realisering- och transformeringsare-

nan. Formuleringsarenan är användbar i denna studien då den handlar om de olika dokumenten som 

reglerar skolans verksamhet. Detta är en viktig aspekt för elevernas uppfattning av samhällskun-

skapsämnet då det är formuleringsarenan som behandlar skolans reglerande dokument. Det är här 

som läroplanerna utformas och ramarna för vad eleverna ska lära sig i skolan fastställs. 

2.5.2 Transformeringsarenan 

Transformeringsarenan innefattar tolkningen av dess tillägg och avdrag samt processerna som sker i 

formuleringen av läroplanen. Tolkningarna varierar med hänsyn till lärarnas bakgrund, erfarenhet 

samt utbildning (Linde, 2014. s. 55). Läroplanen är främst det önskvärda och inte vad som sker i 

verksamheten. Det finns ett flertal aspekter gällande hur verksamheten bedrivs förutom läroplanen 
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och dess formuleringar. Läraren kan ses som huvudaktören i transformeringen när han eller hon ut-

formar sitt arbete efter vad som förväntas av denne i relation till hur man tolkar uppdraget i läropla-

nen. Innehållet i verksamheten påverkas även av kulturen inom verksamheten. Även föräldrarna får 

ett stort inflytande inom transformeringen av läroplanen eftersom det är dem som bestämmer var de 

ska placera sina barn vilket i sin tur innebär att tolkningen av läroplanerna får större betydelse samt 

föräldrarnas synpunkter om dessa momenten (Linde, 2014. s. 64-65). Det går inte att skilja de olika 

arenorna i praktiken åt vilket innebär att aktörerna som är verksamma på formuleringsarenan även 

blir huvudman för utbildning och granskning (Linde, 2014. s. 64). De verksamma aktörerna på den-

na transformeringsarenan blir därmed staten, samhället, pedagoger, föräldrar med mera. Transfor-

meringen av läroplanen är med andra ord mer komplex än att läroplanen arbetas fram för att sedan 

tolkas och realiseras i verksamheten (Linde, 2014. s. 66). Det är i transformeringsarenan som lära-

ren bestämmer sitt undervisningsstoff med motivation till tolkningen av läroplanen i formuleringsa-

renan (Linde, 2014. s. 67). Transformeringsarenan är användbar i denna studien då den innefattar 

lärarens tolkning och transformering av läroplanens innehåll. Detta kan i sin tur påverka elevernas 

förståelse och uppfattning av samhällskunskapsämnet beroende på vilka val deras lärare gör, vilket i 

sin tur påverkar elevernas uppfattning av samhällskunskapsämnet som denna studien undersöker.  

2.5.3 Realiseringsarenan 

Realiseringsarenan handlar om aktiviteten och kommunikationen i relation till klassrummet (Linde, 

2014. s. 73). Det är verkställandet av undervisningen samt de pedagogiska händelserna i klassrum-

met som är i fokus i denna disciplin. Även kommunikation och aktiviteten i klassrummet behandlas 

inom realiseringsarenan. Elevernas mentala processer gällande bearbetningen av stoffet är något 

som aktiviteten också behandlar. Det är således lärarnas undervisning och elevernas aktivitet i 

klassrummet som verkställandet baseras på (Linde, 2014. s. 64ff.). Realiseringsarenan handlar om 

elevens tolkning av lärarens undervisning samt vad de har uppfattat och lärt sig i samband med un-

dervisningen (Linde, 2014. s. 73). Vidare så är det skolans lärare som transformerar innehållet i lä-

roplanen för att sedan förmedla kunskapen till eleverna. En viktig aspekt inom realiseringen av in-

nehållet är vad eleverna uppfattar av undervisningen. Vad läraren, det vill säga sändaren har som 

avsikt i sin undervisning och vad eleven, mottagaren, uppfattar kan skilja sig mycket. Realiseringsa-

renan är användbar i denna studien då den behandlar elevens tolkning och förståelse av lärarens un-

dervisning. Elevernas uppfattning av samhällskunskapsämnet blir därför en central aspekt inom rea-

liseringsarenan och är något som denna undersökningen fokuserar på.  
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Läroplansteorin är relevant för denna undersökning då samtliga arenor berörs i studien där tyngd-

punkten ligger på realiseringsarenan. Elevernas uppfattning, som denna studie undersöker infinner 

sig på realiseringsarenan. Även transformering- och formuleringsarenan berörs då dessa arenor på-

verkar utformningen av undervisningen och stoffet i klassrummet som sedan tolkas av eleverna, 

vilket är syftet med studien.  

2.6 Tomas Englunds typologier av samhällskunskap 

Denna uppsats kommer även att behandla Tomas Englunds typologier av samhällskunskap som ett 

redskap för att tyda innehållet i samhällskunskapsämnet. I kommande delavsnitt följer en genom-

gång av Tomas Englunds forskning över olika sätt att se på samhällskunskapsämnets syfte och dess 

innehåll. Englunds typologier hittas i formuleringsarenan då den syftar till texterna och föreskrifter-

na som reglerar skolans verksamhet. 

Tomas Englund genomförde en studie 1997 som undersökte samhällskunskapsämnet och läroplans-

teori. En läroplansteoretisk utgångspunkt är att en kursplan kan tolkas på olika sätt, rent ideologiskt. 

Tolkningsvariationen beror på att styrdokumenten innefattar varierade ideologiska perspektiv och 

konflikter (Englund, 1997. s. 132). Tolkningen av styrdokumenten påverkas av hur den sociala och 

ideologiska striden om utbildningens mål och innehåll ser ut för tillfället på den utbildningspolitiska 

nivån. Det är samhällsförändringar som påverkar samhällskunskapsämnet då ämnet hittas i en sam-

hällsförändrande ideologisk process. Det är lärarens tolkning av styrdokumenten i kombination till 

rådande samhällskontexten som ger eleverna olika möjligheter till meningsskapande i undervis-

ningen. Den ideologiska tolkningsbarheten och ämnets omfattande karaktär har Englund kategorise-

rat till fem samhällskunskapsämnen som benämns som didaktiska typologier, vilka har haft ett stort 

inflytande på samhällskunskapsdidaktiken (Englund, 1997. s. 140). 

Englund anser att hans typologier fungerar som en referensram för didaktiska diskussioner samt att 

dessa samhällskunskapsundervisningsmodeller som typologierna baseras på kan fungera menings-

skapande i undervisningen (Englund, 1997. s. 140-141). Undervisningens mening och dess sam-

manhang har avgörande roll för undervisningen. Eleven kan presenteras att utveckla varierande me-

ning i inlärningsinnehållet som sällan kan avgränsas till ren fakta utan måste ses som kontext i ett 

mer eller mindre bestämt sammanhang. Varje undervisningstillfälle har med andra ord ett uttalat 

syfte som vanligtvis innefattar ett specifikt innehåll, varierade värderingar och arbetssätt. Typologi-
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ernas syfte hittas i de skilda sätten att förhålla sig i olika ämnen eller innehållsområden (Englund, 

1997. s. 139).  

Englund utgick från de amerikanska didaktiska forskarna Robert D. Barr, James L. Barth och 

Samuel Shermis (1977) undervisning av ”social studies” där de studerade olika modeller för syfte, 

innehåll och arbetssätt. Englund vidareutvecklade typologierna och överförde detta till svenska för-

hållanden.  

Den första typologin, traditionellt baserad medborgarfostran, är den mest dominerande typologin till 

och med andra världskriget hos såväl skolkommissionen som hos lärarna enligt Englund (1986). 

Området medborgarskap, det vill säga samhällskunskap, innefattades av samhällets uppbyggnad 

och det egna deltagandet i samhället. Viktig kunskap inom ämnet var kungar/regenter, försvar och 

kyrkans ställning, där samtliga hade stor inverkan på det svenska nittonhundratalssamhället 

(Englund, 1986. s. 311). Typologin menade även att landets historia och att förmedla historiska vär-

den var centrala delar inom undervisningen och ämnets syfte (Englund, 1986. s. 314).  

Den andra typologin, ekonomi- och (arbets-)marknadsförberedande medborgarfostran, utgår från 

arbetsmarknaden och dess efterfrågan i framtiden. Undervisningen syftar till att förbereda eleven 

för deltagande i samhället med utgångspunkten att få ett arbete (Englund, 1986. s. 312). 

Den tredje typologin, förberedelse för aktivt medborgardeltagande, talar man om ett samhällskun-

skapsämne som inte enbart syftar till rena faktakunskaper, utan även handlar om att eleven utveck-

las till en aktivt deltagande och kritiskt tänkande medborgare. Det är samhällsfrågor och problem 

som undervisningen inom denna typologin utgår ifrån (Englund, 1986. s. 312). Under 1980-1990-

talets läroplaner skriver Odenstad (2011) att samhällskunskapsämnet fokuserade mer på samhälls-

frågor samt elevernas förmåga till kritiskt tänkande (Odenstad, 2011, s. 51).  

Den fjärde typologin, samhällsvetenskapligt baserad samhällskunskap, finner dess utgångspunkt 

inom de samhällsvetenskapliga akademiska disciplinerna som statsvetenskap och nationalekonomi. 

Fokuset inom undervisningen ligger på hur samhällsekonomin samt statsskicket är uppbyggt och 

hur det fungerar (Englund, 1986. s. 140). Under 1950- och 1960-talet dominerade detta synsättet 

men ersattes senare av ett mer deltagande samt påverkande synsätt. Att utveckla ett vetenskapligt 
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förhållningssätt till ämnet för att självständigt kunna ta itu med problem är centralt för eleverna 

inom den fjärde typologin (Englund, 1986. s. 312).  

Den avslutande, femte typologin, kallad problemorienterad undervisning, baseras på studenternas 

erfarenheter, av problembaserad undervisning. Här får man som lärare själv välja problemområde. 

En viktig aspekt gällande typologierna är att de inte är meningen att de ska ses som självständiga 

eller isolerade från varandra utan att de med fördel kan kombineras med varandra. En lärare kan 

använda sig av flera typologier i sin undervisning, exempelvis genom att utgå från de akademiska 

ämnena men samtidigt använda ett konfliktperspektiv (Odenstad, 2011. s. 51). 
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3. Metod 

Denna undersökning kommer att genomföras med hjälp av en kvantitativ enkätundersökning. En 

kvantitativ forskning innebär insamling av numerisk data, vilket har en deduktiv ansats mellan teori 

och forskning, vilket kan anses hittas inom det naturvetenskapliga synsättet (Bryman, 2018. s. 198). 

Vidare är en kvantitativ undersökning mycket strukturerad för att kunna undersöka avgränsande 

frågeställningar vilket undersökningens fokus ligger på (Bryman, 2011. s. 372). Syftet med under-

sökningen är att skapa mig en uppfattning av gymnasieelevernas syn på samhällskunskapsämnet för 

att sedan komparera svaren med samhällskunskap 1bs läroplan och dess centrala innehåll och ge-

nom en kvantitativ enkätundersökning så kan jag såväl nå fler respondenter och i och med detta 

även söka efter mönster i respondenternas svar. Detta gör att den kvantitativa undersökningsmeto-

den möjliggör fler respondenter och mer representativa data. Det höga antalet respondenter resulte-

rar i högre reliabilitet vilket motiverar valet av forskningsmetod.  

Jag har i denna undersökningen utgått från en deduktiv ansats. Bryman & Bell (2005) menar att ett 

deduktivt synsätt förknippas med ett kvantitativt metodval medan den induktiva ansatsen förknippas 

med den kvalitativa metoden (Bryman & Bell, 2005. s. 33). Undersökningar som antar ett deduktivt 

synsätt använder sig av redan existerande teori för att sedan skapa hypoteser som sedan undersöks 

empiriskt (Patel & Davidson, 2011. s. 23). Inom det induktiva synsättet utgår man från undersök-

ningens resultat, det vill säga respondenternas uppfattningar, för att sedan stödja empirin med en 

teori (Bryman & Bell, 2005. s. 24-25).         

Dimenäs (2007) skriver att den kvantitativa enkätundersökningen utgår från mängden samt antalet 

(Dimenäs, 2007. s. 84). Enkätundersökningar är lämpliga om man vill studera hur frekvent något 

uppstår samt människors attityder till olika händelser. En fördel med enkätundersökningar är möj-

ligheten att studera ett stort antal människor på en kortare tid där man lätt ser hur frekvent en upp-

fattning förekommer (Dimenäs, 2007. s. 85). Om jag har som avsikt att studera i vilken utsträckning 

samt hur många så måste jag använda mig av data som går att kvantifiera. Ett exempel på en metod 

man kvantifierar är enkätundersökningar (Dimenäs, 2007. s. 194). Då studiens syfte var att studera 

gymnasieelevers uppfattning av samhällskunskapsämnet och sedan jämföra detta med det centrala 

innehållet för samhällskunskap 1b så var en kvantitativ metod mest lämplig. Jag vill i denna under-

sökningen nå ut till så många gymnasieelever som möjligt för att kunna söka efter tendenser bland 
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elevernas uppfattningar om samhällskunskapsämnet. Om jag vill söka efter tendenser och större 

mönster så anser jag personligen att enkätundersökningar är ett fördelaktigt sätt att göra detta på.  

3.1 Genomförande  

Inledningsvis informerade jag samtliga deltagande gymnasieelever om undersökningens syfte och 

frågeställningar samt att deltagande var frivilligt och anonymt samt att man hela tiden kunde avbry-

ta processen om man ville. Informationen delgavs till eleverna innan enkätundersökningarna börja-

de vilket var när jag muntligt presenterade mig för klassen. Jag gav eleverna en länk till enkätunder-

sökningen som valde att delta. Det var totalt 53 elever fördelat i tre olika gymnasieklasser på en 

gymnasieskola i en större stad i Sverige som valde att delta i enkätundersökningarna. Enkätunder-

sökningarna bestod av sex omfattande frågor och eleverna hade en hel lektion på sig att svara på 

frågorna. Jag och elevernas lärare fanns på plats under hela processen om några funderingar eller 

problem skulle uppstå under genomförandet.  

Frågorna som denna enkätundersökning bestod av var följande: Varför tror du ni läser samhällskun-

skap? Varför anser du att samhällskunskap är viktigt? Vad handlar samhällskunskapsämnet om en-

ligt dig? Rangordna följande kategorier efter omfattningen du uppfattar området har i samhällskun-

skapsundervisningen? Rangordna följande kategorier efter hur viktiga du anser de vara? Utifrån 

nedanstående kategorier, finns det något tema du saknar i samhällskunskapen? I de tre första frå-

gorna fick eleverna själva formulera vad de ansåg att samhällskunskapsämnet handlar om, varför de 

ska lära sig ämnet samt varför ämnet är viktigt.  

I fråga tre-sex skulle eleverna rangordna olika områden inom samhällskunskap och formulerade 

därmed inga egna meningar. Vid rangordningen av olika områden inom samhällskunskapsämnet 

utgick jag från samhällskunskap 1bs centrala innehåll. Dessa områden är: demokrati och politiska 

system, de mänskliga rättigheterna, väpnade konflikter: exempelvis krig, arbetsmarknad, arbetsrätt 

och arbetsmiljö, gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor, samhällseko-

nomi och privatekonomi samt mediers och informationsteknikens roll i samhället. Gällande katego-

rin demokrati och politiska system så kategoriserades svar från eleverna  

Eleverna fick delge de olika kategorierna från samhällskunskap 1b en rangordning med hjälp av en 

siffra mellan 1-7. Den kategorin respondenten delgav högsta betyg var kategorin han eller hon an-
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såg rankades högst i frågan. Kategorierna med högst antal poäng är det mest dominerande svaren 

och därmed högst rankade av respondenterna i undersökningen. Den högsta möjliga poängen en 

kategori kan få är 371 poäng och den lägsta är 53 poäng då det är 53 respondenter som deltar i un-

dersökningen. Begrepp som ”politik, demokrati, val, politiska ideologier samt Sveriges riksdag” var 

svar som kategoriseras inom “demokrati och politiska system”. Begrepp som “nationalekonomi”, 

“penningpolitik”, “konjunkturer”, “inflation”, “ekonomiska kretslopp”, “ekonomi”, “pengar”, ”eko-

nomi, pengar och sånt”, “utgifter” samt “inkomster” kategoriseras till “samhällsekonomi och priva-

tekonomi”. Begreppen ”krig” och ”fred” kategoriseras till “väpnade konflikter”. “De mänskliga rät-

tigheterna” nämner eleverna i studien vid namn och kategoriseras till ”de mänskliga rättigheterna”. 

“Information om jobb”, “jobb” samt “hur man skaffar jobb” kategoriseras till “arbetsmarknad, ar-

betsrätt och arbetsmiljö”. Svar som “nyheter”, “att hålla sig uppdaterad om nyheterna”, “aktuella 

samhällsfrågor”, “media, tv, radio” samt nyhetsrapportering” kategoriseras som “mediers och in-

formationsteknikens roll i samhället”.  Svar som “orättvisa hur man lever” samt “hur livet skiljer sig 

för olika personer” kategoriserades under “gruppers och individers identitet, relationer och sociala 

livsvillkor”. Kategoriseringen av elevernas svar i studien baseras på min tolkning av svaren vilket 

innebär att om en likadan studie skulle genomföras i framtiden så skulle resultatet kunna skiljas från 

denna undersöknings resultat.  

Resultatet av enkätundersökningarna sammanställdes och värderades sedan om i antal i en tabell. I 

undersökningens andra frågeställning sammanställde jag elevsvaren gällande områden inom sam-

hällskunskapsämnet och hur de har rankat de olika områdena i samhällskunskapsämnet och dess 

relevans utifrån elevernas erfarenheter. Resultatet analyserades sedan av mig för att söka efter ten-

denser i elevernas svar gällande dess uppfattningar om samhällskunskapsämnet samt jämföra om 

svaren från eleverna skiljer sig från det centrala innehållet i samhällskunskap 1b. 

Jag kommer att jämföra elevernas uppsättningar gällande samhällskunskapsämnet mot innehållet i 

kursplanen för samhällskunskap 1b för att se om de överensstämmer. Skulle det inte göra det så in-

nebär det att det finns ett glapp mellan styrdokumentet i samhällskunskap och elevernas uppfattning 

som är viktigt att belysa för famtida undervisning. Detta påvisar vilka moment eller delar i sam-

hällskunskapen som eleverna har svårare att ta till sig och som jag som blivande lärare behöver läg-

ga ner mer energi, planering och fokus på. Genom att mäta antalet elevsvar per kategori som base-

ras på det centrala innehållet i samhällskunskap 1b ser jag vilka kategorier som eleverna anser om-
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fattar en stor del av samhällskunskapsundervisningen samt om det finns några delar de uppfattar 

saknar inom samhällskunskapen. 

De två första frågorna i enkätundersökningen lyder “Varför tror du att ni läser samhällskunskap?” 

samt “Varför anser du att samhällskunskap är viktigt?”. Dessa frågor används som inledande frågor 

för att väcka elevernas intresse och engagemang för enkätundersökningen de just ska genomföra. 

Då dessa frågor inte går att ställa mot det centrala innehållet i samhällskunskap 1b och därmed inte 

svarar på undersökningen syfte och frågeställningar så kommer resultatet varken att presenteras el-

ler analyseras. 

3.2 Urval 

Mitt urval av respondenter är gymnasieelever på högskoleförberedandeprogram i årskurs 1-3, i åld-

rarna 16-19 år. Samtliga elever har studerat samhällskunskap 1b vilket är kursen som uppfattning-

arna hos eleverna undersöks i denna uppsats. Urvalet av respondenter utgick från samtal med tidiga-

re vfu-handledare där handledaren valde ut tre klasser som kunde delta i studien. En samhällskun-

skapslektion vardera för varje klass användes för genomförandet av enkätundersökningen, vilket 

var det mest effektiva sättet att genomföra undersökningen och ta del av aktuella respondenter som 

har läst samhällskunskap 1b. Det var totalt 53 elever som deltog i undersökningen, vilka var re-

spondenter uppdelade från tre klasser. Respondenterna bestod av gymnasieelever från samma skola 

eftersom denna studie har begränsade resurser i form av tid, pengar samt möjlighet att komma i 

kontakt med gymnasieelever. Respondenternas svar kommer därför att utgå ifrån deras uppfattning 

av samhällskunskapsämnet baserat på deras undervisning de har fått på samma skola.   

Deltagandet är anonymt vilket gör att endast kön samt ålder delges när respondenterna presenteras i 

undersökningen samt i respondenternas svar. De 53 eleverna som frivilligt deltagit i undersökningen 

har svarat individuellt.  

3.3 Validitet och Reliabilitet 

Validitet handlar om undersökningens giltighet och att man undersöker det man har för avsikt att 

undersöka. Giltigheten i studien säkerställs när studiens syfte uppfylls samt när jag har fått tillförlit-

liga svar som svarar på undersökningens frågeställningar (Dimenäs, 2007. s. 231). Jag är tydlig i 

undersökningens syfte samt frågeställningar för såväl mig själv men även för läsarna. Detta gör att 
	 	 �27



det blir lättare för mig och läsaren att säkerställa att dessa aspekter besvaras i uppsatsen och det 

stärker därmed validiteten i denna studie. 

Reliabiliteten syftar till undersökningens trovärdighet eller tillförlitlighet, att undersökningen och 

dess resultat faktiskt är tillförlitligt och pålitligt. Det är av stor vikt att jag som forskare är säker och 

skolad inför studien (Dimenäs, 2007. s. 231). Trovärdigheten ökar om man redovisar sitt tillväga-

gångssätt i den utförda studien (Dimenäs, 2007. s. 232). I denna undersökning delger jag all infor-

mation gällande hur de olika stegen i studien har gått till,  för att läsaren skall ha möjlighet att utföra 

samma undersökning samt säkerställa studiens reliabilitet.  

3.4 Etiska överväganden          

Vetenskapsrådet (2002) namnger fyra etiska principer att förhålla sig till när man skriver en veten-

skaplig studie vilka är samtyckes-, informations-, nyttjande- samt konfidentialitetskravet. De etiska 

principerna ska forskaren förhålla sig till vid all kontakt med respondenterna som presenteras uti-

från resultaten i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002. s. 7).       

Samtyckeskravet innefattar när respondenterna blev tillfrågade om de ville medverka i undersök-

ningen samt under vilka omständigheter.    

Informationskravet följdes när samtliga medverkande respondenter blev informerade om vad syftet 

med undersökningen är samt att de kan avbryta sin medverkan när de vill.   

Nyttjandekravet uppfylldes när respondenternas svar endast kommer att användas av mig personli-

gen i forskningsändamål.      

Konfidentialitetskravet uppfylldes när eleverna anonymt svarade på enkätundersökningen och jag 

tog inga personliga uppgifter från eleverna för att säkerställa att respondenterna skulle känna sig 

trygga samt förbli anonyma i sina svar i studien.  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4. Resultat 

I kommande avsnitt kommer resultaten från studiens enkätundersökningar att presenteras. Enkätun-

dersökning bestod av sex frågor: “Varför tror du ni läser samhällskunskap?”, “Varför anser du att 

samhällskunskap är viktigt?”, “Vad handlar samhällskunskapsämnet om enligt dig?”, “Rangordna 

följande begrepp efter omfattningen du uppfattar området har i samhällskunskapsundervisningen?”, 

“Rangordna följande kategorier efter hur viktiga du anser de vara?” samt “Utifrån nedanstående ka-

tegorier, finns det något tema du saknar i samhällskunskapen?”. På fråga 1-3 så fick eleverna själva 

formulera svaren vilket gör frågorna öppna. Då fråga ett och två endast var uppvärmningsfrågor så 

har jag valt att inte presentera dessa svaren i undersökningens resultat. På Fråga 4-6 så fanns det 

redan förvalda svarsalternativ som eleverna skulle rangordna eller välja områden utifrån en förvald 

lista vilket gjorde dessa svarsalternativen fasta.  

4.1 Vad handlar samhällskunskapsämnet om enligt dig? 

I denna fråga får eleverna formulera och besvara med egna ord vad de anser att samhällskunskaps-

ämnet handlar om. Utifrån respondenternas svar har sju kategorier skapats för att sammanställa ele-

vernas svar.  

Tabell 1 - Samhällskunskapens innehåll enligt eleverna 

Kategori Antal svar

Demokrati och politiska system 47

Samhällsekonomi och private-
konomi

43

Väpnade konflikter 34

De mänskliga rättigheterna 22

Arbetsmarknad, arbetsrätt och 
arbetsmiljö

11

Mediers och informationstekni-
kens roll i samhället

9
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På tredje frågan så har 53 respondenter varit med och svarat. Tre elever svarade “vet inte” vilket jag 

har valt att inte ha med i studiens resultat. 23 elever svarade “Sveriges riksdag” vilket hittas i kate-

gorin “demokrati och politiska system”. Ord som politik, demokrati, val samt politiska ideologier 

var även svar som kategoriseras inom “demokrati och politiska system” vilka sammanlagt blev 47 

svar som kategoriserades under “demokrati och politiska system”. 43 respondenter gav svar som 

“nationalekonomi”, “penningpolitik”, “konjunkturer”, “inflation”, “ekonomiska kretslopp”, “eko-

nomi”, “pengar”, ”ekonomi, pengar och sånt”, “utgifter” samt “inkomster”. Samtliga av dessa svar 

kategoriseras till “samhällsekonomi och privatekonomi”. “Krig samt fred” är svar som 34 elever 

svarade som kategoriseras som “väpnade konflikter”. “De mänskliga rättigheterna” är det 22 re-

spondenter som nämner vid namn. 11 elever svarade “information om jobb”, “jobb” samt “hur man 

skaffar jobb” vilket kategoriseras som “arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö”. Nio av respon-

denterna svarade “nyheter”, “att hålla sig uppdaterad om nyheterna”, “aktuella samhällsfrågor”, 

“media, tv, radio” samt nyhetsrapportering” vilka kategoriseras som “mediers och informationstek-

nikens roll i samhället”. Det är fem elever som ger svar som “orättvisa hur man lever” samt “hur 

livet skiljer sig för olika personer” är svar som har kategoriserats under “gruppers och individers 

identitet, relationer och sociala livsvillkor”. Vidare är det tre elever som berättar ”samhällskunskap 

handlar om att fördjupa sina kunskaper om samhället”, ”att kunna diskutera och vara med i konver-

sationer som vuxen” samt ”samhällskunskap för mig är att hänga med i utvecklingen i samhället, att 

förstå vad som händer och varför och sånt”.  

4.2 Rangordna följande kategorier efter omfattningen du uppfattar området har i samhälls-

kunskapsundervisningen? 

Eleverna fick delge de olika kategorierna från samhällskunskap 1b en rangordning med hjälp av en 

siffra mellan 1-7. Utifrån respondenternas svar har sju kategorier skapats för att sammanställa ele-

vernas svar.  

Tabell 2 - Omfattning av olika områden inom samhällskunskapsundervisningen 

Gruppers och individers identi-
tet, relationer och sociala livs-
villkor

5
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Med 365 poäng blev “demokrati och politiska system” högst rankat inom samhällskunskapsunder-

visningen. Med 343 poäng kommer “samhällsekonomi och privatekonomi” och med 321 poäng hit-

tas “de mänskliga rättigheterna”. Vidare med 255 poäng finner vi “väpnade konflikter” och långt 

därefter, med 88 poäng, kommer “gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvill-

kor”. 58 poäng fick “mediers och informationsteknikens roll i samhället” och kort därefter, med 54 

poäng kommer  “arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö”.  

Kategori Antal poäng

Demokrati och politiska system 365

Samhällsekonomi och private-
konomi

343

De mänskliga rättigheterna 321

Väpnade konflikter 255

Gruppers och individers identi-
tet, relationer och sociala livs-
villkor

88

Mediers och informationstekni-
kens roll i samhället

58

Arbetsmarknad, arbetsrätt och 
arbetsmiljö

54
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4.3 Rangordna följande kategorier efter hur viktiga du anser de vara? 

Eleverna fick delge de olika kategorierna från samhällskunskap 1b en rangordning med hjälp av en 

siffra mellan 1-7. Utifrån respondenternas svar har sju kategorier skapats för att sammanställa ele-

vernas svar. 

Tabell 3 - Samhällskunskapens viktigaste kategorier enligt eleverna 

Resultatet visar att kategorin “demokrati och politiska system” fick 329 poäng. 310 poäng  tillgavs 

“de mänskliga rättigheterna” och kort därefter med 295 poäng kommer “väpnade konflikter”. Kate-

gorin “samhällsekonomi och privatekonomi” fick 180 poäng och kort därefter med 172 poäng 

kommer kategorin “arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö”. 100 poäng fick kategorin “mediers 

och informationsteknikens roll i samhället” och 98 poäng tillgavs kategorin “gruppers och indivi-

ders identitet, relationer och sociala villkor”.  

Kategori Antal poäng

Demokrati och politiska system 329

De mänskliga rättigheterna 310

Väpnade konflikter 295

Samhällsekonomi och private-
konomi

180

Arbetsmarknad, arbetsrätt och 
arbetsmiljö

172

Mediers och informationstekni-
kens roll i samhället

180

Gruppers och individers identi-
tet, relationer och sociala villkor

98
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4.4 Utifrån nedanstående kategorier, finns det något tema du saknar i samhällskunskapen?  

● Demokrati och politiska system 

● Samhällsekonomi och privatekonomi 

● De mänskliga rättigheterna 

● Väpnade konflikter 

● Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor 

● Mediers och informationsteknikens roll i samhället  

● Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö 

På den sista frågan i enkätundersökningen fick eleverna möjlighet att markera en eller flera katego-

rier gällande om de saknade något moment i samhällskunskapsundervisningen.  

Tabell 4 - Teman som saknas inom samhällskunskapen enligt eleverna 

Kategori Antal svar

Arbetsmarknad, arbetsrätt och 
arbetsmiljö

34

Gruppers och individers identi-
tet, relationer och sociala livs-
villkor

10

Mediers och informationstekni-
kens roll i samhället

8

De mänskliga rättigeheterna 1

Demokrati och politiska system 0

Samhällsekonomi och private-
konomi

0

Väpnade konflikter 0
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Det var 53 elever som deltog på den sjätte frågan i enkätundersökningen. 34 elever svarade “ar-

betsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö”. Tio elever svarade “gruppers och individers identitet, rela-

tioner och sociala livsvillkor” och åtta elever svarade “mediers och informationsteknikens roll i 

samhället”. En elev svarade “de mänskliga rättigheterna”. Vidare var det inga respondenter som an-

såg att kategorierna “demokrati och politiska system”, “samhällsekonomi och privatekonomi” samt 

“väpnade konflikter” saknades inom samhällskunskapen och dess undervisning.  
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5. Analys  

I kommande avsnitt följer en analys av undersökningens resultat. Elevernas svar kommer att jämfö-

ras med det centrala innehållet för samhällskunskap 1b. En jämförelse mellan studiens resultat och 

den teoretiska utgångspunkten kommer även att presenteras. Först kommer undersökningens resul-

tat till de olika arenorna att analyseras. Därefter följer en analys av resultatet utifrån Englunds typo-

logier.  

5.1 Elevers uppfattningar om samhällskunskapens innehåll  

En av frågeställningarna i denna undersökningen frågar vilken uppfattning eleverna har över vad 

samhällskunskapsämnet handlar om. De mest utmärkande svaren från respondenterna i studien var 

att kategorin “demokrati och politiska system” var det tema som eleverna ansåg att samhällskun-

skapsämnet främst handlade om. Vidare var även ett utmärkande svar kategorin “samhällsekonomi 

och privatekonomi” gällande vad eleverna i studien ansåg vad samhällskunskapsämnet handlade 

om. Majoriteten av respondenterna anser även att kategorin “demokrati och politiska system” var 

den viktigaste kategorin inom samhällskunskapen. Även kategorin “de mänskliga rättigheterna” var 

dominerande i svaren hos gymnasieeleverna i studien. Samtliga av dessa svaren talar utifrån realise-

ringsarenan, det vill säga elevernas tolkning av lärarens undervisning (Linde, 2014. s. 73). Även 

transformeringsarenan är central inom hur eleverna uppfattar samhällskunskapsämnet. Transforme-

ringsarenan innefattar tolkningen av dess tillägg och avdrag samt processerna som sker i formule-

ringen av läroplanen där tolkningarna varierar med hänsyn till lärarnas bakgrund, erfarenhet samt 

utbildning (Linde, 2014. s. 55). 

Eleverna ansåg att de mest omfattande områdena inom samhällskunskap var “demokrati och poli-

tiska system”, “samhällsekonomi och privatekonomi” samt “de mänskliga rättigheterna”. Dessa var 

de tre mest framträdande kategorierna som respondenterna ansåg omfatta samhällskunskapen mest. 

Kategorierna “arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö” samt “mediers och informationsteknikens 

roll i samhället” var delarna av samhällskunskapen som eleverna menade har den lägsta omfatt-

ningen inom samhällskunskapsundervisningen. Det är inom realiseringsarenan som elevernas upp-

fattning och tolkning av omfattning som de olika kategorierna inom samhällskunskapsundervis-

ningen hittas.  
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Det fanns två utmärkande kategorier i frågan gällande om det var någon kategori inom samhälls-

kunskapen som eleverna saknade i samhällskunskapen. Dessa var kategorierna “arbetsmarknad, ar-

betsrätt och arbetsmiljö” samt “mediers och informationsteknikens roll i samhället”. Detta stämmer 

överens med den tidigare frågan gällande vilka kategorier eleverna uppfattade ha den lägsta omfatt-

ningen inom samhällskunskapsundervisningen. Kategorierna “demokrati och politiska system”, 

“samhällsekonomi och privatekonomi” samt “väpnade konflikter” nämns inte av någon elev vilket 

innebär att eleverna uppfattar dessa teman som stora delar av samhällskunskapsundervisningen och 

utgör därmed en stor del av realiseringsarenan.  

Samtliga arenor verkar tillsammans i frågorna gällande det mest omfattande området inom sam-

hällskunskapsundervisningen samt om eleverna saknade något tema inom samhällskunskapen. I 

formuleringsarenan finner vi styrdokumenten för samhällskunskap 1b och dess centrala innehåll. 

Där nämns det inte hur stor andel de olika momenten inom samhällskunskap 1b ska ha utan endast 

att eleverna, efter avslutad kurs ska ha kunskap inom områdena. Då kommer vi istället till transfor-

meringsarenan där läraren tolkar styrdokumenten, sin kunskap samt lägger upp sin undervisning. 

Här återfinns lärarens friutrymme vilket innebär att samtliga lärare kommer att transformera sitt in-

nehåll på varierande sätt. Vidare till realiseringsarenan där eleverna tolkar lärarnas undervisning, 

där valen som läraren har gjort i transformeringsarenan nu skall tolkas av eleverna. Gunnar Berg, 

talar om ”inre” och ”yttre gränser” och att styrningen av skolan sker främst genom skollag och lä-

roplaner. Däremellan hittar vi ”friutrymmet” som syftar till det handlingsutrymme den enskilde lä-

raren har i exempelvis valet av undervisningsinnehåll (Berg, 1999. s. 15).  

5.2 Jämförelse mellan samhällskunskap 1b och studiens resultat 

Denna studies andra frågeställning undersökte skillnader mellan elevernas uppfattningar om sam-

hällskunskapsämnets innehåll jämfört med det centrala innehållet för Samhällskunskap 1b i GY11. 

Det är i formuleringsarenan som texterna och föreskrifterna som reglerar skolans verksamhet, ex-

empelvis vilka ämnen, tid samt mål som undervisningen ska ha redovisas (Linde, 2014. s. 54).  

Grunderna i samhällskunskapsämnet omfattas av Skolverkets bestämmelser. Det centrala innehållet 

för samhällskunskap 1b innefattar demokrati och politiska system, samhällsekonomi och privateko-

nomi, de mänskliga rättigheterna, väpnade konflikter, gruppers och individers identitet, relationer 

och sociala livsvillkor, mediers och informationsteknikens roll i samhället samt arbetsmarknad, ar-
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betsrätt och arbetsmiljö (Skolverket, samhällskunskap). Studien baseras på de olika kategorierna i 

det centrala innehållet för samhällskunskap 1b och stämmer därmed överens med varandra.  

Samhällskunskapsämnet syfte lyder “Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att ele-

verna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i 

olika samhällsfrågor. Politiska, sociala och ekonomiska band sammanlänkar i dag människor i olika 

samhällen över hela världen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper 

om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna inklusive barns 

och ungdomars rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter. Eleverna ska ges 

möjlighet att utveckla förståelse för frågor om arbetsliv, resurser och hållbar utveckling. Vidare ska 

eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur samhället påverkas av digitalisering” (Skol-

verket, samhällskunskap).  

Sammanfattningsvis så är det framträdande kategorierna inom elevernas uppfattning av samhälls-

kunskapsämnet “demokrati och politiska system”, “samhällsekonomi och privatekonomi”, “väpna-

de konflikter” samt “de mänskliga rättigheterna”. Eleverna uppfattar i varierande grad att områdena 

“arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö”, “gruppers och individers identitet, relationer och socia-

la livsvillkor”, “mediers och informationsteknikens roll i samhället” samt “de mänskliga rättighe-

terna” saknas inom samhällskunskapsundervisningen. Samtliga av dessa delar utgör det centrala 

innehållet för samhällskunskap 1b och ska alla utgöra en del av samhällskunskapsundervisningen i 

årskurs 1 på gymnasiet.  

5.3 Jämförelse av läroplansteori i relation till studiens resultat 

Denna studies teoretiska utgångspunkter innefattar läroplansteorierna formuleringsarenan, trans-

formeringsarenan samt realiseringsarenan. Dessa läroplansteorier behandlades i studiens teorikapi-

tel.  

Studiens syfte är att jämföra om samhällskunskap 1bs centrala innehåller stämmer överens med ele-

vernas uppfattningar av samhällskunskapsämnet. Det centrala innehållet ingår i formuleringsarenan 

vilka behandlar de olika föreskrifterna som reglerar skolans verksamhet (Linde, 2014. s. 54). Ele-

vernas uppfattningar av samhällskunskapsämnet ingår i realiseringsarenan och det är elevernas 

tolkning av lärarnas undervisning som står i fokus i realiseringsarenan (Linde, 2014. s. 73). Lära-

rens tolkning av läroplanen samt fokusering i undervisningen ingår i transformeringsarenan (Linde, 
	 	 �37



2014. s. 55). Samtliga arenor påverkar därmed elevernas uppfattning av samhällskunskapsämnet i 

större eller mindre utsträckning.  

Det är i formuleringsarenan som föreskrifterna som reglerar skolans verksamhet hittas vilket kan 

återknytas till de olika kategorierna i studiens resultat. Vidare finner man de olika aspekterna som 

vägleder undervisningen inom arenan, som i sin tur påverkar eleverna och deras uppfattning om 

området som läraren undervisar om. I transformeringsarenan är det läraren som använder sin kun-

skap för att tolka läroplanen och styrdokumenten. Detta påverkar i sin tur undervisningen och vad 

och hur läraren tolkar de olika styrdokumenten som reglerar skolan. Om läraren tolkar och väljer att 

fokusera extra på ett moment som han eller hon anser vara av större vikt för eleverna så kommer 

detta att påverka elevernas förståelse för detta momentet då de får mer undervisning och kunskap 

om detta momentet. Om läraren istället tolkar att ett moment inte är lika viktigt och därför inte 

spenderar lika mycket tid på denna del i det centrala innehållet för kursen så kommer elevernas 

kunskap i detta momentet att minska. Denna analys stärks då kategorierna “mediers och informa-

tionsteknikens roll i samhället”, “gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvill-

kor” samt “arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö” var lägst rankade när eleverna skulle beskriva 

vilken omfattning de utgör inom samhällskunskapsundervisningen men även när de berättar, med 

egna ord, vad samhällskunskapsämnet handlar om enligt dem. Detta stämmer även överens med 

frågan gällande vilka kategorier inom samhällskunskap 1b som eleverna saknade.  

I realiseringsarenan så är det elevernas tolkning av lärarens undervisning som behandlas (Linde, 

2014. s. 73). Då denna studie behandlar elevernas uppfattning av samhällskunskapsämnet så är 

denna arenan av stor vikt. Elevernas uppfattning och tolkning av samhällskunskapsämnet är något 

som denna studies resultat har behandlat vilka visar att eleverna uppfattar att samhällskunskap ut-

märkande kategorier är “demokrati och politiska system” samt “samhällsekonomi och privateko-

nomi”. Även “väpnade konflikter” samt “de mänskliga rättigheterna” är kategorier som eleverna 

rankat högt i de olika frågorna i studien.  

Tendenser som hittas i elevernas svar är att de anser att området “demokrati och politiska system” 

vara såväl det viktigaste området inom samhällskunskapen men det är även detta området som ran-

kas högst av eleverna i studien samt området som eleverna förklarar samhällskunskapsämnet med. 

Eleverna anser även att “de mänskliga rättigheterna” samt “väpnade konflikter” som viktiga områ-

den inom samhällskunskapen. Detta är något som skiljer sig något inom vad eleverna anser sam-
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hällskunskapsämnet vara samt vilken omfattning eleverna anser att olika områden har i samhälls-

kunskapsundervisningen. Området “samhällsekonomi och privatekonomi” är en kategori som ele-

verna har rankat högt gällande omfattningen och beskrivningen av samhällskunskapen. Kategorin 

“samhällsekonomi och privatekonomi” kommer på fjärde plats när eleverna ska rangordna hur vik-

tiga de olika kategorierna inom samhällskunskapen. Utöver denna delen i uppsatsens resultat så 

överensstämmer elevernas svar gällande hur viktiga de olika områdena i samhällskunskapen är till-

sammans med dess relevans och del i samhällskunskapsundervisningen.  

5.4 Förekomsten av Tomas Englunds fem typologier 

De mest utmärkande svaren från respondenterna i studien var att kategorin “demokrati och politiska 

system” vilket var temat som flest elever ansåg att samhällskunskapsämnet handlade om. Även ka-

tegorin “samhällsekonomi och privatekonomi” är en utmärkande kategori i studiens första fråga. 

Vidare när eleverna skulle rangordna samhällskunskap 1bs centrala innehåll i form olika kategorier 

gällande deras omfattning i samhällskunskapsundervisningen så var det kategorierna ”demokrati 

och politiska system”, ”samhällsekonomi och privatekonomi” samt ”de mänskliga rättigheterna” 

som utmärkte sig. När eleverna skulle rangordna hur viktiga de olika områdena i samhällskunska-

pen var så var de kategorin ”demokrati och politiska system” som utmärkte sig mest, följt av ”de 

mänskliga rättigheterna” samt ”väpnade konflikter”. Eleverna skulle i enkätundersökningens sista 

fråga berätta om det var något moment de saknade inom samhällskunskapsundervisningen vilket 

visade att kategorin ”arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö” utmärkte sig mest. Även kategorin 

”grupper och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor” samt ”mediers och informa-

tionsteknikens roll i samhället” visade sig bland elevsvaren. Det var en elev som ansåg att kategorin 

”de mänskliga rättigheterna” saknades inom samhällskunskapsundervisningen.  

Denna undersöknings resultat stämmer överens med Englunds typologier men i varierad utsträck-

ning, där vissa typologier förekommer i större utsträckning medans det endast finns drag av andra. 

Undersökningens resultat påvisar även att Englunds och Odenstads mening gällande att typologier-

na kan kombineras stämmer.  

Den första typologin, traditionellt värdebaserad medborgarfostran, baserades på medborgarfostran 

och dominerade fram till andra världskriget där kungar, kyrkans ställning i samhället samt landets 

försvar var centrala (Englund, 1986. s. 311). Typologin kan tydas i eleverna svar i form av ”demo-
	 	 �39



krati och politiska system” och ”samhällsekonomi och privatekonomi” som syftar till att förbereda 

eleverna för vuxenlivet och det svenska samhället. Avsaknaden gällande kungar, kyrkans ställning i 

samhället samt landets försvar innebär att endast delar av den första typologin kan tydas i elevernas 

svar från enkätundersökningarna.  

Den andra typologin, ekonomi- och (arbets-)marknadsförberedande medborgarfostran, baserades på 

att förbereda eleven för att delta i samhället och fokuset fanns vid att kunna få ett arbete. Elevsvaren 

som kan tydas till denna typologin är ”samhällsekonomi och privatekonomi” samt ”arbetsmarknad, 

arbetsrätt och arbetsmiljö”. Kategorin ”arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö” är en kategori 

som majoriteten av eleverna ansåg saknades i samhällskunskapsundervisningen medan ”samhällse-

konomi och privatekonomi” är den kategori som har dominerat fler av elevsvaren gällande innehål-

let i samhällskunskapen. 11 av 53 respondenter ansåg att kategorin ”arbetsmarknad, arbetsrätt och 

arbetsmiljö” utgör en del av samhällskunskapsämnet, vilket påvisar att typologin finns med till viss 

del. 

Den tredje typologin, förberedelse för aktivt medborgardeltagande, har sin utgångspunkt i sam-

hällsproblem och syftar till att utveckla den aktivt deltagande och kritiskt tänkande samhällsmed-

borgaren. Undervisningen inom denna typologin utgår från samhällsproblem (Englund, 1986. s. 

312). Under slutet av 1980-talet och under 1990-talet kom samhällskunskapsämnet att baseras på 

samhällsfrågor och elevens förmåga till kritiskt tänkande var i fokus (Odenstad, 2011. s. 51). Tre 

elever nämner i den första frågan som handlar om vad samhällkunskapsämnet handlar om enligt 

eleverna att ”samhällskunskap handlar om att fördjupa sina kunskaper om samhället”, ”att kunna 

diskutera och vara med i konversationer som vuxen” samt ”samhällskunskap för mig är att hänga 

med i utvecklingen i samhället, att förstå vad som händer och varför och sånt”. Detta tyder på att 

det är fördjupande kunskaper som krävs, som tar avstamp i de många samhällsproblem som kan 

råda i samhället. Detta innebär att typologin förekommer i mindre utsträckning i elevsvaren. 

Den fjärde typologin, samhällsvetenskapligt baserad samhällskunskap, baseras på vetenskapliga 

discipliner såsom statsvetenskap samt nationalekonomi, med speciellt fokus på samhällsekonomin 

och statsskicket. Synsätt dominerade under 1950- och 1960-talet, men byttes ut för ett mer delta-

gande synsätt (Englund, 1986. s. 312). Utmärkande svar i denna undersökning inom samtliga frågor 

innefattar kategorierna ”demokrati och politiska system” samt ”samhällsekonomi och privatekono-

mi” vilket innebär att den fjärde typologi dominerar i denna studie.  
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Den femte typologin, problemorienterad undervisning, utgår från elevernas erfarenheter och den 

problembaserade undervisningen. Inom den faktiska undervisningen så använder sig lärare av olika 

undervisningsstilar vilket kan innefatta att flera typologier används samtidigt (Englund, 1997. s. 

140-141). Detta innebär att en lärare kan utgå från de akademiska ämnena men samtidigt använda 

ett konfliktperspektiv (Odenstad, 2011. s. 51). Denna undersökningen samlade inte in någon data 

gällande hur undervisningen planeras eller genomförs då det är elevernas uppfattning som står i fo-

kus. Däremot finns kritiskt tänkande samt samhällsproblem, vilket är en problemorienterad under-

visning, förekommande i elevernas svar samt i anda typologier, inget är dock baserat på elevernas 

erfarenheter. Vidare så talar tre elever i undersökningen om att ”samhällskunskap handlar om att 

fördjupa sina kunskaper om samhället”, ”att kunna diskutera och vara med i konversationer som 

vuxen” samt ”samhällskunskap för mig är att hänga med i utvecklingen i samhället, att förstå vad 

som händer och varför och sånt” vilka alla kan tydas till en form av problemorienterad undervisning 

vilket innebär att typologin förekommer i lägre utsträckning men det finns spår av den i studien.  
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6. Slutsatser och diskussion 

I följande avsnitt kommer undersökningens resultat att diskuteras i relation till den tidigare forsk-

ningen och de teoretiska utgångspunkterna.  

I denna undersökning är det elevernas uppfattning av samhällskunskapsämnet som studeras i rela-

tion till det centrala innehållet för samhällskunskap 1b. När respondenterna i denna studie skulle, 

med egna ord, berätta vad de anser att samhällskunskapsämnet handlar om så är de mest domine-

rande svaren “Sveriges riksdag”, “politik”, “demokrati”, “val” samt “politiska ideologier”. Samtliga 

av dessa svar kategoriseras inom “demokrati och politiska system”. Vidare så lämnas svar som “na-

tionalekonomi”, “penningpolitik”, “konjunkturer”, “inflation”, “ekonomiska kretslopp”, “ekonomi”, 

“pengar”, “utgifter” samt “inkomster” vilka kategoriseras till “samhällsekonomi och privatekono-

mi”. Bernmark-Ottossons (2009) studie visar att gymnasielärarna i undersökningen ansåg att bland 

annat områdena politik och ekonomi är de mest centrala kategorierna inom samhällskunskapen 

(Bernmark-Ottosson, 2009. s. 74ff.). Detta är något som stämmer helt med resultatet från denna un-

dersökningen då kategorierna “demokrati och politiska system” samt “samhällsekonomi och priva-

tekonomi” är de mest dominerande områdena gällande vad samhällskunskapsämnet handlar om 

samt omfattningen den har i samhällskunskapsundervisningen. Detta påvisar att områdena som lä-

rarna anser vara mest centrala inom samhällskunskapsämnet även överensstämmer med elevernas 

uppfattningar om samhällskunskapsämnet i denna undersökning. Detta talar även för att transforme-

ringsarenan, som baseras på lärarnas val av undervisningsinnehåll samt undervisning, påverkar rea-

liseringsarenan, som innefattar elevernas tolkning av undervisningen. Om lärarna anser att ekonomi 

och politik är de mest centrala delarna inom samhällskunskapen så kommer de med stor sannolikhet 

att fokusera lite extra på dessa moment i undervisningen, det vill säga i transformeringsarenan. När 

eleverna sedan kommer i kontakt med undervisningen och det exempelvis läggs fler veckor på un-

dervisning gällande politik och ekonomi kommer dessa kategorier vara med framträdande för ele-

verna i deras uppfattning av samhällskunskapsämnet och undervisningen i realiseringsarenan.  

I Vernerssons (1999) Undervisa om samhället - Didaktiska modeller och läraruppfattningar menar 

författaren att delar som kännetecknar samhällskunskapsämnet är svensk politik, lag och rätt samt 

samhällsfrågor av olika slag (Vernersson, 1999. s. 125ff.). Vernerssons studie utgår från högstadie-

undervisning samt dess läroplan vilket gör att resultatet från denna undersökningen samt Verners-

sons studie inte är helt jämförbara. Trots detta så delas denna uppfattning av samhällskunskapsäm-
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net med mina resultat från denna undersökning. Ett flertal tidigare studier som har gjorts inom äm-

net visar att kategorin “demokrati och politiska system” är det utmärkande området som känneteck-

nar skolans samhällskunskap. Även resultatet från denna undersökning visar att området “demokrati 

och politiska system” uppfattas såväl vara en viktig del av samhällskunskapsundervisningen, att den 

har störst omfattning i samhällskunskapsundervisningen samt att den kännetecknar samhällskun-

skapsämnet. Detta gör att jag ändå kan dra slutsatsen om att den mest utpräglade kategorin inom 

samhällskunskapen är “demokrati och politiska system”. Då det är elevernas uppfattning som är 

central i denna undersökning så är det i realiseringsarenan vi befinner oss. Realiseringsarenan inne-

fattar elevernas tolkning av lärarens undervisning (Linde, 2014. s. 73).  

Vernersson (1999) tar upp vilka kunskapsområden som samhällskunskapslärare brukar prioritera i 

undervisningen i sin studie (Vernersson, 1999. s. 135). Resultatet visar att aktuella samhällsfrågor, 

Sveriges politiska liv samt lag och rätt var kunskapsområdena som lärarna prioriterade i sin under-

visning (Vernersson, 1999. s. 136-137). Om lärarna i stor utsträckning väljer att prioritera kategorin 

som jag i min studie kallar “demokrati och politiska system” så kommer detta även att påverka ele-

vernas uppfattning av samhällskunskapsämnet. Om jag väljer att lägga exempelvis tio veckor av 

min undervisning på “demokrati och politiska system” för att sedan avsätta exempelvis tre veckor 

för området “arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö”. Då kommer eleverna att arbeta med områ-

det politik längre än med området arbetsmarknad vilket i sin tur kommer att påverka deras uppfatt-

ning av samhällskunskapsämnet.  

Vernerssons studie visar även att kunskapsområden som yrken och yrkesområden placerades på 

platser långt ner gällande områden som lärare prioriterar i sin undervisning (Vernersson, 1999. s. 

136-137). Detta stämmer överens med resultatet från denna studie som visar att kategorin “arbets-

marknad, arbetsrätt och arbetsmiljö” är området som rankas långt ner av eleverna gällande såväl 

vad som kännetecknar samhällskunskapsämnet, omfattningen i samhällskunskapsundervisningen 

samt hur viktigt området anses vara. Däremot så är det just denna kategori som dominerar när ele-

verna istället ska berätta om de saknar något område i samhällskunskapen. Detta visar på att områ-

det “arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö” inte i lika hög utsträckning av svaren att döma så 

verkar inte läraren ha prioriterat detta momentet av undervisningen vilket därmed påverkar elever-

nas uppfattning av samhällskunskapsämnet. Detta för mina tankar till transformeringsarenan som 

handlar om lärarens tolkning av läroplanerna vilka baseras på deras bakgrund, erfarenhet samt ut-

bildning (Linde, 2014. s. 55). Baserat på resultatet från denna undersökningen samt den tidigare 
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forskningen så är det säkert att säga att vissa moment inom samhällskunskapen prioriteras och and-

ra delar ges mindre utrymme. Detta börjar och slutar med lärarna som är de som planerar och utför 

samhällskunskapsundervisningen. Detta är varken något bra eller dåligt i sig men det är något som 

kommer att påvisas i elevernas uppfattning av samhällskunskapsämnet då vissa element får större 

plats i undervisningen och därmed längre tid för eleverna att delges kunskap inom momentet. Detta 

påvisar ännu en gång lärarens friutrymme och tolkning av läroplanen och dess variation, något som 

kommer att påverka elevernas förståelse för samhällskunskapsämnet. Stoffträngseln tvingar läraren 

att välja innehåll och de utnyttjar sitt friutrymme för att prioritera vissa områden i undervisningen. 

Skulle läroplanen, som vi finner i formuleringsarenan, bli mer detaljerad gällande omfattningen av 

de olika momenten i det centrala innehållet så skulle elevernas uppfattning av samhällskunskaps-

ämnet bli mer balanserad då de fick lika stor del undervisning om vardera moment. Däremot så 

hade lärarens friutrymme minskas och det hade tagit bort mer handlingsfrihet och möjligtvis aktivi-

tet från lärarens yrkesutövning där man får mindre medel att sätta sin egen prägel på undervisningen 

och dess olika moment.  

Karlefjärd (2011) skriver att innehållet och metoden som läraren valt för sin elevgrupp blir tydligast 

i mötet med eleverna där lärarens uppfattning om den aktuella elevgruppen styr valet av metod som 

används i transformeringen i klassrummet (Karlefjärd, 2011. s. 80). Vidare är det i formuleringsare-

nan som texterna och föreskrifterna som reglerar skolans verksamhet, exempelvis vilka ämnen, tid 

samt mål som undervisningen ska ha redogörs (Linde, 2014. s. 54). Detta innebär att vidare i trans-

formeringsarenan är det läraren som tolkar dessa föreskrifter samt sin egen kunskap inom ämnet för 

att sedan delge denna kunskapen i undervisningen i klassrummet med eleverna (Linde, 2014. s. 55). 

I realiseringsarenan är det sedan elevernas tur att tolka och begripa lärarens undervisning (Linde, 

2014. s. 73). Detta gör i sin tur att samtliga arenor är beroende av varandra för att fungera på bästa 

sätt.  

Resultatet i min studie stämmer delvis överens med Aurells (2011) avhandling där eleverna i hennes 

studie beskriver samhällskunskapsämnet genom “riksdag”, “regering”, “nyheter”, “intressanta bil-

der”, “val” samt “nutidskryss”. Vidare är det en elev i studien säger att “det var roligt att vara olika 

partier” angående samhällskunskapsundervisningen från förra året (Aurell, 2011. s. 20). Begreppen 

som riksdag, regering, val samt innehållet i undervisningen gällande att vara olika partier får samt-

liga att sammankopplas med kategorin “demokrati och politiska system” i det centrala innehåller för 

samhällskunskap 1b. Detta innebär att såväl Aurells avhandling samt min studie påvisar samma re-
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sultat i denna aspekten trots åldersskillnaderna mellan respondenterna i de olika undersökningarna. 

En avvikelse mellan min studie och Aurell är att svar som “nyheter”, “intressanta bilder” samt “nu-

tidskryss” vilka kan kategoriseras till det centrala innehållets “mediers och informationsteknikens 

roll i samhället”. Kategorin “mediers och informationsteknikens roll i samhället” är en av kategori-

erna som lägst andel respondenter i min undersökning uppfattar att samhällskunskapsämnet handlar 

om samt är en av de kategorierna som eleverna anser har lägre omfattning i samhällskunskapsun-

dervisningen. En förklaring till detta varierade resultat kan vara att Aurell undersökte 16 elevers 

uppfattningar inom so-ämnena i årskurs 5 medan jag undersöker 53 elevers uppfattningar gällande 

samhällskunskapsämnet i klass 1 i gymnasieskolan. Trots dessa åldersskillnader mellan responden-

terna samt varierande läroplaner finns liknande fokus i undervisningen.  

Skolverkets studie visar att ungefär 70 % av respondenterna beskrev samhällskunskapsämnet ge-

nom områdena demokrati samt hur människors levnadssituationer och villkor i olika delar av värl-

den. Samhällskunskap var även det ämnet som ansågs vara viktigast att ha kunskap i för det framti-

da yrkeslivet (Skolverket, 2003. s. 50 ff.). Detta innebär att Skolverkets studie delvis stämmer över-

ens med mitt resultat där området innehållande “demokrati och politiska system” än en gång nämns 

av respondenterna som en viktig del i samhällskunskapen. Vidare så är området som berör männi-

skors levnadssituationer och villkor i olika delar av världen ett dominerande svar gällande vad sam-

hällskunskapen innefattar i Skolverkets undersökning. Denna del kan sammankopplas med sam-

hällskunskap 1bs “gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor” men även till 

“de mänskliga rättigheterna”. Kategorin “de mänskliga rättigheterna” var dominerande svar från 

respondenterna gällande vilka delar som ansågs vara de viktigaste inom samhällskunskapen i min 

studie. Däremot så är kategorin “gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor” 

en av de kategorierna som respondenterna i min undersökning ansåg att samhällskunskapsämnet 

handlar minst om. Avvikelsen i resultatet i de olika undersökningarna kan bero på att Skolverket 

undersökte 10000 respondenter och uppfattningen gällande so-ämnena för 16 år sedan. Jag under-

söker 53 elevers uppfattning om samhällskunskapsämnet i samma skola och stad i Sverige år 2019. 

Jag ser därför ingenting konstigt med att vi har kommit fram till varierande resultat.  

Min studie visar att de dominerande svaren gällande vilka delar i samhällskunskapen är viktigast är 

kategorierna “demokrati och politiska system” som även där blev högst rankad. Därefter följde “de 

mänskliga rättigheterna” samt “väpnade konflikter”. Vernersson (1999) delger i sin studie att det är 

“aktuella samhällsfrågor” som lärarna i undersökningen anser vara särskilt viktiga inom samhälls-
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kunskapen. Även “demokratin och dess förutsättningar” ansågs som en viktig kategori utifrån lärar-

na (Vernersson, 1999. s. 139). “Aktuella samhällsfrågor” är något som kan tolkas på olika sätt men 

går utmärkt att sammankopplas till mina populäraste kategorier “de mänskliga rättigheterna” samt 

“väpnade konflikter”. Denna kopplingen kan göras då man kan ta in nyheter av olika slag i form av 

kriget i Syrien eller de mänskliga rättigheterna för människor på flykt. Detta blir då “aktuella sam-

hällsfrågor”. Vidare kan Vernerssons “demokratin och dess förutsättningar” sammankopplas med 

samhällskunskaps 1bs “demokrati och politiska system”. Vernersson studerar dock lärares uppfatt-

ning av samhällskunskapen och jag har valt att fokusera denna undersökning till elevernas uppfatt-

ning av samhällskunskapsämnet. I Hatties (2012) undersökning påvisas lärarens roll i elevernas lä-

rande och förståelse. Undersökningen visar att  lärarens och dennes kunskap är en av de starkaste 

inverkan på lärandet. Läraren behöver även ha kunskap om lärandemålen och kriterierna för 

måluppfyllelse för lektionerna samt veta hur väl samtliga elever uppnår dessa kriterier för att kunna 

utveckla och uppnå nästa steg i elevernas utveckling samt för att nå kriterierna i måluppfyllelsen. 

Vidare behöver läraren särskilja de enskilda idéerna till mångfalden av idéer för att sedan relatera 

till dessa och sedan lägga fram dem så att eleverna kan konstruera och rekonstruera kunskap och 

idéer. Det är elevens konstruktion av kunskapen samt dessa idéer som är centrala (Hattie, 2012. s. 

38-39). Lärarna påverkar elevernas uppfattningar då det är lärarna som bestämmer innehållet i un-

dervisningen utifrån Skolverkets styrdokument. I Skolverkets centrala innehåll för samhällskunskap 

1b står det inte specificerat vilken omfattning som de olika momenten skall ha i undervisningen. 

Därför är det lärarens friutrymme som istället kommer att avgöra vilka delar man lägger såväl mer 

som mindre tid på. Detta kommer på så sätt att påverka elevernas uppfattning av samhällskunskaps-

ämnet, en påverkan som även Hattie (2012) tar upp. 

Englunds typologier utgör en del av den teoretiska utgångspunkten för denna undersökningen. Fö-

rekomsten av typologierna varierar i Gy11 men det finns spår av samtliga att tyda vilket har redovi-

sats i tidigare avsnitt. Den första typologin, traditionellt värdebaserad medborgarfostran, låg fokuset 

på kungar, kyrkans ställning i samhället samt landets försvar (Englund, 1986. s. 311). Typologin kan 

hittas inom kategorin ”demokrati och politiska system” samt ”samhällsekonomi och privatekono-

mi” som syftar till att förbereda eleverna för vuxenlivet och det svenska samhället. Däremot är den-

na typologin inte helt representerad i dagens Gy11 då fokuset ligger på andra aspekter inom sam-

hällskunskapsämnet. I Karlefjärds (2011) studie menar lärarna i undersökningen att området “stats-

kunskap” var högst prioriterat. Området “Ekonomi” kom på andra plats och innefattade både privat- 

samt samhällsekonomi (Karlefjärd, 2011. s. 56-57). Dessa två kategorier är även dominerande i 
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elevsvaren i denna studie vilket pekar mot att lärarens friutrymme än en gång påverkar elevernas 

förståelse då det är lärarna som gör urvalet i vilka moment som får större och mindre utrymme i un-

dervisningen.  

Den andra typologin, ekonomi- och (arbets-)marknadsförberedande medborgarfostran, fokuserar på 

att kunna få ett arbete samt att förberedas för att kunna delta i samhället (Englund, 1986. s. 312). 

Området ”samhällsekonomi och privatekonomi” var en av kategorierna som var populärast i 

elevsvaren och kan kopplas till denna typologin. Dock så var kategorin ”arbetsmarknad, arbetsrätt 

och arbetsmiljö” en kategori som majoriteten av eleverna ansåg saknades inom samhällskunskaps-

undervisningen. Detta tyder på att kategorin ”arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö” var en ka-

tegori som studerades i större utsträckning i tidigare läroplaner. Detta är något som dagens Gy11 har 

kommit längre ifrån, vilket elevsvaren i denna undersökning påvisar. I den tidigare forskningen av 

Vernersson (1999), där han har genomfört enkätundersökningar med 19 verksamma grundskolelära-

re för att ta reda på vilka delar inom samhällskunskapen som rankas högst och lägst visar resultatet 

att kategorin ”Vår ekonomi, yrken och yrkesområden” kom på en av de lägsta platserna i undersök-

ningen (Vernersson, 1999. s. 136-137). Kategorin kan jämföras med min ”arbetsmarknad, arbetsrätt 

och arbetsmiljö” som även den var rankad bland de lägsta i denna studie. Detta tyder på att såväl 

elevernas uppfattning av innehållet gällande området ”arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö” är 

lågt inom samhällskunskapsämnet men likaså är rankningen från lärarna som gör urvalet av under-

visningsområdena.  

I den tredje typologin, förberedelse för aktivt medborgardeltagande, ligger fokuset på att utveckla 

den aktivt deltagande och kritiskt tänkande samhällsmedborgaren (Englund, 1986. s. 312). Då ett 

flertal elever säger att ”samhällskunskap handlar om att fördjupa sina kunskaper om samhället”, ”att 

kunna diskutera och vara med i konversationer som vuxen” samt ”samhällskunskap för mig är att 

hänga med i utvecklingen i samhället, att förstå vad som händer och varför och sånt” tyder detta på 

att det är fördjupande kunskaper om samhället som eleverna anser att samhällskunskapsämnet 

handlar om. Däremot främjas kritiskt tänkande i dagens Gy11 vilket mitt resultat inte påvisar i nå-

gon större utsträckning då det endast var tre elever som nämnde att samhällskunskapsämnet handlar 

om fördjupade kunskaper av olika slag. I Folke Vernerssons (1999) Undervisa om samhället - Di-

daktiska modeller och läraruppfattningar undersöker han samhällskunskapsämnet. Studien menar 

att samhällskunskapsämnets syfte att främst delge eleverna kunskap samt att fostra dem till aktiva 

samhällsmedborgare (Vernersson, 1999. s. 125ff.). Samhällskunskapsämnet har under en lång tid 
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syftat till att fostra eleverna till aktiva samhällsmedborgare vilket går att hitta i såväl dagens läro-

planer som i äldre läroplaner, vilket kan tyda på att denna aspekt inom ämnet är central och behöver 

få större utrymme. I min mening så finns det olika aspekter inom aktivt medborgardeltagande. Att 

ha kännedom om samhället genom exempelvis politik, demokrati, ekonomi och statsskick är en 

aspekt som är viktig i utvecklandet till att bli en aktiv samhällsmedborgare. En annan aspekt kan 

vara att man, genom sin grundläggande kunskap om samhällets olika delar är delaktig på olika sätt. 

Med detta sagt så anser jag att det finns mycket som tyder på att eleverna i denna studie håller på att 

bli fostrade till aktiva samhällsmedborgare då dominerande elevsvar finns inom kategorierna ”de-

mokrati och politiska system” samt ”samhällsekonomi och privatekonomi”, vilka är två viktiga 

byggstenar i ett samhälle.  

Den fjärde typologin, samhällsvetenskapligt baserad samhällskunskap, baseras på vetenskapliga 

discipliner såsom statsvetenskap samt nationalekonomi (Englund, 1986. s. 312). Kategorierna ”de-

mokrati och politiska system” samt ”samhällsekonomi och privatekonomi” dominerar bland 

elevsvaren i denna studie vilket innefattar att denna typologi är väl representerad i dagens Gy11 och 

inom samhällskunskapsämnet. Bernmark-Ottossons (2009) studie påvisar att gymnasielärarna i un-

dersökningen ansåg att områdena politik och ekonomi är de mest centrala kategorierna inom sam-

hällskunskapen (Bernmark-Ottosson, 2009. s. 74ff.). Den fjärde typologin stämmer därmed helt 

överens med studien som Bernmark-Ottosson utfört. Jag tänker att om lärarna, i sitt friutrymme, 

väljer att använda mer tid till de områdena han eller hon anser är viktigast inom samhällskunskaps-

ämnet, så kommer även elevernas förståelse och uppfattning av samhällskunskapen att styras mot 

lärarens urval. Därmed så kommer elevernas förståelse för samhällskunskapsämnet att luta åt den 

fjärde typologin som innefattar kategorierna ”demokrati och politiska system” samt ”samhällseko-

nomi och privatekonomi”, vilka därmed dominerar bland elevsvaren i denna undersökningen.  

Den femte typologin, problemorienterad undervisning, baseras på elevernas erfarenheter och den 

problembaserade undervisningen (Englund, 1997. s. 140-141). Då denna undersökning inte ämnade 

att samla in någon data gällande hur undervisningen planeras eller genomförs så blir denna typologi 

lite svårare att kontrollera. Kritiskt tänkande samt samhällsproblem finns dock med i elevsvaren, 

vilket kan tolkas som problemorienterad undervisning. Elevsvar som ”samhällskunskap handlar om 

att fördjupa sina kunskaper om samhället”, ”att kunna diskutera och vara med i konversationer som 

vuxen” samt ”samhällskunskap för mig är att hänga med i utvecklingen i samhället, att förstå vad 

	 	 �48



som händer och varför och sånt” är samtliga en typ av problemorienterad undervisning vilket inne-

bär att det finns spår av typologin i studien och elevsvaren.  

6.1 Metoddiskussion 

I en kvalitativ metod så fokuseras det på respondenternas perspektiv samt vad de uppfattar som det 

väsentliga (Bryman, 2011. s. 371). Detta skulle kunnat bli problematiskt i denna typen av undersök-

ning om någon av deltagarna i studien uppfattar något som extra viktigt som inte är aktuellt för un-

dersökningen. I den kvalitativa metoden utgår man endast från vad jag som forskare väljer att foku-

sera på. Generaliseringen inom det kvalitativa metodvalet blir problematisk då det endast är ett fåtal 

deltagare som deltar vilket gör att det inte kan generalisera resultatet till andra miljöer (Bryman, 

2011. s. 369). Utgångspunkten för denna undersökning är att studera ett större antal elever på ett 

mer ytligt sätt för att kunna se tendenser mellan respondenternas svar och deras uppfattning av 

samhällskunskapsämnet. Om jag hade valt att utföra denna studie med hjälp av en kvalitativ under-

sökning så tror jag att resultatet hade stämt överens med denna studie. Dock så finns det möjlighet 

att ställa djupare frågor samt be respondenterna att utveckla sina svar med hjälp av följdfrågor när 

intervjuerna utförs. Detta kan i sin tur påverka resultatet.  Hade jag velat studera ett färre antal ele-

vers uppfattning och förståelse av samhällskunskapsämnet på ett djupare sätt där jag tar del av ele-

vernas tankar där jag kan ställa följdfrågor och liknande så hade ett kvalitativt metodval varit för-

delaktigt. Styrkan inom metoden är möjligheten att studera respondenterna på ett djupare plan där 

man avsätter en längre tid för varje intervju. Möjligheten att ställa följdfrågor samt utforma inter-

vjun efter vad respondenterna svarar på frågorna är även styrkor inom metoden och en bra komplet-

tering till denna undersökning. 

Kvalitativ intervjuundersökning är ett metodval som ger mig möjlighet som intervjuare att ta del av 

respondenternas tankar och uppfattning om ett specifikt tema, vilket därmed hade kunnat passa bra 

inom mitt valda undersökningsområde. En nackdel med metoden är att det är en tidskrävande pro-

cess vilket innebär att jag inte kommer ha möjlighet att undersöka en större mängd elever, vilket 

kvantitativa enkätundersökningar skulle. Att spendera 45 minuter för att genomföra en kvalitativ 

intervju med en gymnasieelev kan dela ut samt genomföra en kvantitativ enkätundersökning i en 

hel gymnasieklass, vilket gör den kvantitativa enkätundersökningen mer tidseffektiv. Den kvalitativ 

intervjustudien hade gett mig en hög validitet då jag får mer djupgående och ingående svar från få 

elever. De djupgående svaren från eleverna hade gett mig en djupare och bredare förståelse för ele-
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vernas upplevelse och tankar om samhällskunskapsämnet. Reliabiliteten i den kvalitativa studien 

hade däremot varit lägre då jag endast hade haft möjlighet att intervjua ett fåtal elever om deras 

uppfattning av samhällskunskap. 

I enkätundersökningar analyserar man resultaten för att förtydliga mönster som visar sig (Dimenäs, 

2007. s. 82). Även mängden och antalet är utgångspunkter i kvantitativa enkätundersökningar (Di-

menäs, 2007. s. 84). Enkätundersökningen innefattar en hög validitet då jag utformar enkätfrågorna 

som studien baseras på själv. Personligen kan jag även påverka att jag faktiskt undersöker det jag 

har för avsikt att studera i uppsatsen. I kvantitativa enkätundersökningar är min uppfattning att reli-

abiliteten är hög då man studerar ett större antal respondenter. Vidare är enkätundersökningar lämp-

liga om man vill studera hur frekvent något uppstår eller om man vill undersöka människors attity-

der till olika händelser. Möjligheten att studera ett större antal människor på en kortare tid för att se 

hur frekvent en uppfattning förekommer är även en fördel med kvantitativa enkätundersökningar 

(Dimenäs, 2007, s. 85). Den främsta orsaken till att jag valde en kvantitativ forskningsmetod fram-

för en kvalitativ metod och därmed det främsta argumentet för metodvalet var att jag ville söka efter 

tendenser i elevernas uppfattningar gällande samhällskunskapsämnet. Vidare anser jag att kvantita-

tiva enkätundersökningar ämnar sig bäst som metod för denna studie då jag har begränsat med tid 

samt resurser för att genomföra undersökningen. Den kvantitativa metodens styrka är möjligheten 

till att söka efter tendenser och möjligheten att mäta resultat. En svaghet som metoden därmed har 

är att man inte har möjlighet att ställa följdfrågor eller söka efter djupare och bredare svar hos re-

spondenterna, något som hade kunnat vara fördelaktigt att studera i denna undersökning. Att kom-

binera mitt kvantitativa metodval med det kvalitativa i form av intervjuer hade därför kunnat vara 

ett gynnsamt för att undersöka elevernas uppfattning av samhällskunskapsämnet. Jag tror även att 

studiens validitet hade stärkts om man valde att kombinera metodvalen, något som inte var möjligt i 

denna studien på grund av begränsat med resurser.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Kursplan för samhällskunskap 1b, 100 poäng.  

Centralt innehåll. 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

• Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella 

och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika 

nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån 

grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de 

gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhälls-

byggande och välfärdsteorier. 

• De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man 

kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter. 

• Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i 

väpnade konflikter. 

• Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och 

betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden. 

• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att 

människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. 

• Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internatio-

nellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån 

olika förutsättningar. 

• Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt 

konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhälls-

ekonomiska förändringar. 

• Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor 

och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. Mediers inne-

håll och nyhetsvärdering. 

• Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor 

i digital och annan form. 

• Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökning-

ar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in informa-
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tion är intervju, enkät och observation. Exempel på metoder för att bearbeta information är 

statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys. 

• Presentation i olika former, till exempel debatter, debattinlägg och rapporter. 
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Bilaga 2 - Enkätundersökningar till respondenterna  

Fråga 1 - Varför tror du ni läser samhällskunskap? 

Fråga 2 - Varför anser du att samhällskunskap viktigt? 

Fråga 3 - Vad handlar samhällskunskapsämnet om enligt dig?  

Fråga 4 - Rangordna följande kategorier efter omfattningen du uppfattar området har i sam-

hällskunskapsundervisningen? 

Med hjälp av siffrorna 1-7 rangordnar du de olika kategorierna med den högsta siffran till den högs-

ta omfattningen och vice versa.  

- Demokrati och politiska system 

- Samhällsekonomi och privatekonomi 

- De mänskliga rättigheterna 

- Väpnade konflikter 

- Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor 

- Mediers och informationsteknikens roll i samhället  

- Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö 

Fråga 5 - Rangordna följande kategorier efter hur viktigt du anser de vara? 

Med hjälp av siffrorna 1-7 rangordnar du de olika kategorierna med den högsta siffran till den kate-

gori du anser vara viktigast och vice versa.  

- Demokrati och politiska system 

- Samhällsekonomi och privatekonomi 

- De mänskliga rättigheterna 

- Väpnade konflikter 

- Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor 

- Mediers och informationsteknikens roll i samhället  

- Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö 

Fråga 6 - Utifrån nedanstående kategorier, finns det något tema du saknar i samhällskunska-

pen?  

- Demokrati och politiska system 

- Samhällsekonomi och privatekonomi 

- De mänskliga rättigheterna 

- Väpnade konflikter 

- Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor 
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- Mediers och informationsteknikens roll i samhället  

- Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö 
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