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Målen har fått en allt viktigare position i skolan, elevernas resultat likaså. I den här 
studien belyses och undersöks lärares tolkning och realisering av kursplanemål i 
grundskolan. Läroplanen föreskriver att samtliga elever i grundskolan skall nå 
förutbestämda kunskapsmål. Det gap som återfinns mellan läroplanens formulerade 
innehåll och elevers lärande har tidigare kallats för the teaching gap eller 
undervisningens Grand Canyon. En sådan metafor åskådliggör den problematik som 
existerar i undervisningssituation mellan styrning och elevers lärande. Studien ramas 
in av de läroplansförändringar som har skett sedan början av 90-talet. I och med 
införandet av den tidigare läroplanen för grundskolan, Lpo94, förändrades 
kursplanens struktur i grunden. Lärarna skulle medverka i en deltagande målstyrning 
där de formellt gavs stort utrymme att tolka läro- och kursplaner. Att undervisa med 
hjälp av både strävans- och uppnåendemål visade sig dock vara problematiskt på flera 
sätt. En ny läroplan för grundskolan, Lgr 11, arbetades fram och trädde i kraft 2011. 
Lärarna blev nu tvungna att tyda en ny kursplan med centralt innehåll och 
kunskapskrav där elevernas utvecklande av ämnesspecifika förmågor framstod som 
centralt. Lärarna i studien ger exempel på hur de tolkar och realiserar kursplanemål 
samt iscensätter dem i undervisning inom ramen för en mål- och resultatstyrd skola. 
Lärarnas uppdrag har beskrivits som mer kvalificerat i och med den senaste 
läroplansreformen och den här studien antyder samma sak. Lärarna skall undervisa 
så att eleverna utvecklar ämnesspecifika förmågor men vad innebär det i ett 
undervisningssammanhang? Samtidigt har kraven ökat på lärare när det gäller 
resultatmedvetenhet och kunskapsbedömning. I studien undersöks därför också vad 
det kan innebära för lärare att iscensätta och realisera kursplanens innehåll via en 
learning study. Lärarna undersöker då vad som krävs för att elever utvecklar ett 
specifikt kunnande i samhällskunskap. Att lärarna gavs möjlighet att få iscensätta 
undervisning på det här sättet verkar ha haft betydelse för deras förståelse av såväl 
det ämnesdidaktiska innehållet som elevernas förståelse.  
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ABSTRACT 

Rebecka Florin Sädbom, 2015 

Title:  In an era of restructuring of the educational system in Swe-
den, didactic tension between managing by objectives and 
student learning: A study of teachers’ talk about and staging 
of curricular objectives in the goal- and results-oriented 
school. 

Language:  Swedish with an English summary. 
Keywords: Managing by objectives, life-world hermeneutics, dialogue, 

learning study, object of learning, social studies. 
ISBN:   978-91-628-9208-1 (printed), 978-91-628-9263-0 (digital) 
 
This thesis investigates teachers’ life-world during an era of restructuring of the 
educational system in Sweden. In recent years two different kinds of curricu-
lums have been implemented in compulsory school, Lpo94 [1994 Curriculum 
for the Compulsory School System] and Lgr 11 [Curriculum for Primary 
Schools, Kindergarten, and Before/After School Care], which replaced the 
1994 plan. Both are framed in the system of management by objectives. This 
affects teachers practice in different ways. One is that teachers need to interpret 
and implement curricular goals in the classroom in a way that makes them eval-
uable. This reflects an instrumental view of knowledge that is often found in a 
goal- and results-driven business. The aim of this study is to explore teachers’ 
meaning-making as they formulate and discuss the subject content in teaching 
with regard to learning objectives and student learning. This thesis consists of 
two studies. Results show that teachers first need to understand the subject 
matter and its relation to students’ understanding and only then consider the 
objectives to be met. This is what is expressed by the teachers in this thesis 
when they create meaning as they formulate objectives with regard to the object 
of learning. In this way the view of the goals as directive and rational in teach-
ing is overturned because the goals are incorporated into teaching and are used 
in different ways by different teachers.  
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KAPITEL 1 

INTRODUKTION 

Den här avhandlingen handlar om lärare och undervisning i grundskolan 
i början av det tjugoförsta århundradet i Sverige. Avhandlingen tar sin 
utgångspunkt i de reformer som har förändrat den svenska grundskolan 
sedan början av 1990-talet vilket bland annat har lett till två nya läropla-
ner, närmare bestämt, Lpo94 samt Lgr11. Läroplansförändringarna kan 
ses hänga samman med de utbildningsreformer som genomförs på ett 
internationellt plan där en resultatstyrd läroplan har fått allt större ge-
nomslag i skolan. Förändringen av läroplanens styrningsrationalitet i 
riktning mot en allt mer utbredd mål- och resultatstyrning har accentue-
rat begreppet mål som en viktig del av vad lärare behöver ha kunskaper 
om i dagens skola. Att tolka och formulera preciserade lärandemål ur 
läro- och kursplanernas formulerade innehåll innebär att lärarna skall 
realisera ett givet ämnesinnehåll i klassrummet. Ett ökat fokus på kurs-
planemål, tydliga lektionsmål och elevernas resultat har varit i centrum 
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av den politiska debatten rörande skolan under senare år. Uppehållandet 
vid relationen mellan kursplanens mål och elevernas resultat kan ses leda 
till en debatt som främst handlar om överförande av tydliga mål i klass-
rummet. Det som är problematiskt med en sådan debatt är att ingen 
kan, med absolut säkerhet, säga vad ett tydligt mål är eller hur reali-
serandet av dessa mål går till så att det främjar elevernas lärande. Lär sig 
elever ett visst innehåll bara för att målen presenteras tydligt i klass-
rummet? Vad innebär i så fall en sådan tydlighet? Med stor sannolikhet 
beror lärande på en rad saker där lärares tolkning och förståelse av läro- 
och kursplan, ämnessyn och förståelse av elevers förförståelse kring ett 
specifikt ämnesinnehåll spelar betydande roll för vad som händer i klass-
rummet. Den politiska skoldebatten om lärandemål, lärarnas använ-
dande av dem och elevernas förståelse av dem förenklas stundtals. Jag 
vågar påstå att det existerar en syn som ser på formulerade mål som 
enkla och överförbara men som i relation till elevernas lärande skulle 
tjäna på att fördjupas ytterligare. Ett antagande som jag gör i den här 
avhandlingen berör just detta förhållande; att målen behöver problema-
tiseras på ett helt annat sätt och att det behöver göras utifrån en ut-
gångspunkt som försöker komma bakom det enkelt överförbara när det 
gäller läro- och kursplanens formulerade innehåll och tolkningen av det.  

På varje skola och i varje klass måste lärare tolka läroplanen och kurs-
planerna och tillsammans med eleverna planera, genomföra och utvär-
dera undervisningen. Målen som eleverna ska uppnå och som kommer 
till uttryck via kursplanen är dock generella till sin karaktär. Det innebär 
att målen sällan svarar på frågan vad det innebär eller vilken förmåga 
eller vilket kunnande som eleven behöver utveckla i relation till ämnes-
stoffet (Carlgren, 2011b; Marton, 2015). Ett exempel kan tas från den 
senaste kursplanen i svenska för grundskolan och som lyder att eleven 
ska kunna tolka och läsa mellan raderna i olika verk vilket framgår av kun-
skapskravet för betyget A i svenska för årskurs nio (Lgr 11). Om detta 
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innehåll skall problematiseras behöver vissa frågor ställas såsom; vad är 
det eleverna kan när de har lärt sig att läsa mellan raderna? Vilken typ av 
förmåga adresseras? Detta är inga enkla frågor att besvara. Man kan 
drista sig till att tänka att en sådan förmåga och ett sådant kunnande 
består av flera olika saker. De olika kunnanden som elever ska utveckla i 
förhållande till olika ämnen är således många och kunnandet är sam-
mansatt. Trots att kursplanen uttrycker ett visst ämnesinnehåll som lä-
rare skall realisera krävs det att de tar reda på hur deras elever utvecklar 
ett visst kunnande i förhållande till vad som uttrycks i läroplanens for-
mulerade innehåll.  

Det tar ofta lång tid att implementera nya läroplansreformer. Lärare för-
ändrar inte alltid sitt sätt att undervisa bara för att det införs en ny läro-
plan. Det kan givetvis ha många orsaker (Ekholm, Fransson, & Lander, 
1987; SOU 2013:30). En tänkbar orsak kan vara att översättningen av 
läroplanen innebär ett överbryggande mellan ämnesinnehåll och elever-
nas förståelse som inte enkelt låter sig göras. Relationen mellan lärare 
och läroplan lyfts fram som en central men svårhanterlig del av lärares 
arbete. Att översätta läroplanen till en fungerande undervisning innebär 
bland annat att lärarna behöver ges förutsättningar att analysera läropla-
nens ämnesinnehåll och se kopplingar mellan mål och undervisning. Det 
handlar alltså om en process som varje lärare är i, mer eller mindre med-
vetet, men som sällan problematiseras utifrån vad det faktiskt innebär 
utifrån lärarnas horisont och i förhållande till kursplanemålen. I de all-
männa råden angående planering och genomförande av undervisningen 
(Skolverket, 2011a) framkommer en formulering som ger anvisningar 
om hur det borde gå till: 

Läraren behöver konkretisera sina mål för undervisningen ge-
nom att tydliggöra kopplingen mellan de förmågor som eleverna 
ska utveckla och det innehåll som undervisningen ska behandla. 
(s.13) 
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Citatet påvisar att lärare förväntas veta vad det innebär att konkretisera 
mål i gapet mellan vad läroplanen avser att eleverna ska lära sig och hur 
de ska lära sig ett specifikt ämnesinnehåll. Frågan som är central i sam-
manhanget är hur detta går till i klassrummet och inte hur det föreskrivs 
att det borde gå till. Detta implicerar att målen behöver adresseras på ett 
sätt där de inte längre framstår som allmängiltiga för alla elever. Skolin-
spektionen (2010c) lyfter fram att lärare bör ha vissa specifika kvalifikat-
ioner vilket också får ses som en önskvärd teoretisering av den verklig-
het som lärare befinner sig i:  

De skapar struktur i arbetet och kan tydliggöra för eleverna både 
vilka mål man arbetar mot, och vilka ansträngningar som krävs 
för att nå målen. (Skolinspektionen, s.7). 

En tolkning av Skolinspektionens formulering är att synen på mål som 
något styrande hos lärarna tas för given. Den framgångsrike läraren gör 
kunskapsmål till undervisning och får med sig eleverna på vägen mot 
dessa mål. Det verkar vara en enkel sak när det framförs i skrift, men 
det finns anledning att uppehålla sig vid vad både Skolverket och Skol-
inspektionen föreskriver som önskvärda kompetenser hos lärare. De 
påbjuder hur lärare förväntas göra utifrån policydokumentens fram-
skrivna innehåll men de säger ingenting om eleverna och vad som egent-
ligen realiseras i undervisningen.  

Under senare år har den politiska debatten om skolan handlat om ele-
vernas sjunkande resultat tillika måluppfyllelse. Skolan är fylld med olika 
målbegrepp och målnivåer som relaterar till styrningen av skolan på cen-
tral nivå där den juridiska, den ekonomiska och den ideologiska styr-
ningen kommer till uttryck på olika vis (Lindensjö & Lundgren, 2000). 
På lokal nivå handlar det främst om lärarnas uttolkning av läroplanen. 
Det är framförallt i gapet mellan läro- och kursplan och elevernas lä-
rande som jag valt att uppehålla mig eftersom det är här som undervis-
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ningen sker och det är här som lärarna iscensätter det anvisade ämnes-
innehållet.  

Lärare riskerar att göras till syndabockar för elevernas resultat och ham-
nar därmed i kläm mellan politikernas synsätt och beslutanderätt, all-
mänhetens synsätt och sin egen tolkningsbas som bygger på profession-
ell förståelse. På så sätt är också detta en fråga om lärares professional-
isering och hur styrningen som kommer till uttryck via läroplanen på-
verkar dem. När det handlar om målen på klassrumsnivå, det vill säga 
undervisningsmål, har dessa kommit att handla om att de skall formule-
ras så tydligt som möjligt för att eleverna ska veta vad som förväntas av 
dem men också för att de ska ha en bättre chans att nå dem (Balan & 
Jönsson, 2014).  Vad som händer med den inneboende komplexiteten i 
relation mellan lärares förståelse av ämnesinnehållet och eleverna när 
mantrat om tydliga mål breder ut sig?  Många hör och läser dessutom 
om elevernas sjunkande resultat i media vilket bidrar till synen på svensk 
skola som en skola i kris utan att skolan egentligen synas närmre vad det 
gäller relationen mellan undervisning och lärande. Diskussionen om tyd-
liga mål återfinns både inom den allmänna skoldebatten, den politiska 
skoldebatten och inom forskning som rör skola, undervisning och be-
dömning (SOU 2007:28; Balan & Jönsson, 2014).   Därför är det angelä-
get att stanna upp vid kopplingen mellan mål och elevers lärande. Om 
detta görs kanske andra förklaringar kan ges.  

Ett av de grundantaganden som görs inom ramen för avhandlingsar-
betet är att lärarna inte kan skiljas från den kulturella och samhälleliga 
kontext som de befinner sig i vilket påverkar handlingar i klassrummet. 
Med det menar jag att jag har valt att närma mig lärarna med förståelsen 
av att skolan är politisk styrd och att lärarna är förbundna till en organi-
satorisk struktur som råder inom en mål- och resultatstyrd skola. Lärar-
na skall genomföra läroplanens intentioner och genom undervisningen 
möjliggöra så att eleverna lär sig avsett ämnesinnehåll. Hur detta kan 
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förstås utifrån lärares perspektiv och i en pedagogisk praktik i relation 
till undervisningsmål och elevers lärande ser jag därför som en angelä-
gen utgångspunkt.   

Under tiden som avhandlingen har färdigställts har det varit en mycket 
reformrik tidsperiod för svensk grundskola där bland annat läroplans-
skiftet från Lpo94 till Lgr11 har genomförts.  Det innebär att den första 
delstudien i avhandlingen berör hur lärare talar om och förstår målen för 
undervisningen utifrån erfarenheter av Lpo94. Målen i läroplanen var då 
uttryckta genom uppnåendemål och strävansmål vilket angav inriktning-
en på lärarnas arbete.  I den andra delstudien i avhandlingen berörs hur 
lärare iscensätter undervisningen i en mål- och resultatstyrd skola utifrån 
ett specifikt undervisningsmoment i samhällskunskap. Här befinner sig 
lärarna i ett övergångsskede där de håller på att implementera Lgr11 
men samtidigt undervisar i enlighet med Lpo94. I Lgr11 behöver lärarna 
förhålla sig till ämnesspecifika förmågor, centralt innehåll och kunskaps-
krav. Det är i sig ett angeläget skede att få ökad kunskap om eftersom 
två olika läroplaner är gällande samtidigt och det visar en del av svårig-
heterna som lärarna behöver hantera.  
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KAPITEL 2 

AVHANDLINGENS INRAMNING  

Avhandlingen tangerar två forskningsfält, dels läroplansteori dels äm-
nesdidaktisk forskning vilket innebär att det är utifrån dessa två fält som 
jag ramar in min studie. Syftet med det andra och tredje kapitlet är att 
visa på forskning som kan bidra till utökad förståelse av lärares mål- och 
resultatstyrda praktik. Den inledande texten om läroplansförändringar 
syftar till att ge en översiktlig bild av grundskolans skiften av läroplaner.  

 
LÄROPLANSFÖRÄNDRINGAR I GRUNDSKOLAN 
– FRÅN LGR69 TILL LGR 11 

Vad är en läroplan? Läroplanen kan ses som ett av de medel med vilka 
samhället försöker styra skolan (Svingby, 1979, s.8). Grundskolan har 
under de senaste decennierna fått en ny läroplan vid ett antal tillfällen. 
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Genomförandet av den senaste läroplansreformen i svensk skola med 
införandet av ny skollag (SFS 2010:800), ny läroplan för grundskolan 
(Lgr 11) och tillika ny betygsskala grundar sig på omarbetningar och 
revideringar av tidigare reformer som var och en har förändrat skolans 
förutsättningar och gett lärare nya direktiv (Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80, 
Lpo94, Lgr11). Läroplanen och kursplanen är förordningstexter vilket 
innebär att de skall vara styrande för undervisningens genomförande. 
Förändringar och reformer av läroplanen hänger samman med övrig 
samhällsutveckling och är i ständig kontakt med ideologiska influenser. 
Läroplanens ideologiska styrning kommer till uttryck som ett bestämt 
innehåll som formuleras i olika typer av läroplaner. Läroplanen bör där-
för ses som ett normativt dokument där en politisk påverkan har skett 
under det att den har konstruerats (Lindensjö & Lundgren, 2000). Det 
går därför inte att bortse från en politisk diskurs inom utbildning och 
undervisning. Utbildning och politik hör ihop vilket kommer till uttryck 
bland annat genom styrdokumenten. Läroplaners uppgift är att reglera 
undervisning och styra genom mål och innehåll samt ge anvisningar om 
kontroll av dessa processer. Därmed bygger olika läro- och kursplaner 
på uttalade eller outtalade värden samt kunskapsuppfattningar om vad 
lärande är vilket kommer till uttryck genom målen för utbildningen och 
dess innehåll (Levin, 2008). Det är därför tänkbart att en läroplan kan 
rymma motsättningar och olika kunskapssyner.  

Lärares arbete med att tolka läroplanen har framställts som ett pedago-
giskt problem för lärare, dvs. en svårighet med att omsätta läroplanen i 
undervisningen. Detta problem beskrivs ibland som ett gap eller ett 
”Grand Canyon” mellan det formulerade och det realiserade ämnesin-
nehållet (Kallós & Lundgren, 1979; Klein, 1992). Det är också detta gap 
mellan läroplanens formulerade innehåll och undervisningens realisering 
som kommer att vara i fokus i det här avhandlingsarbetet. Jag har därför 
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valt att översiktligt beskriva några av de läroplansförändringar som har 
skett genom de reformer som införts i grundskolan sedan 70-talet.  

LÄRARENS FORMULERADE UNDERVISNINGSUPPDRAG I 
LÄROPLANERNA FRÅN LGR 69 TILL LGR 11 

Alla läroplaner, från Lgr 69 till Lgr 11, har en gemensam ram där lik-
nande rubriker återkommer som, mål och riktlinjer, riktlinjer för arbetet, me-
toder och planering av undervisning i läroplanens allmänna del. Hur läropla-
nerna ger anvisningar till lärare angående deras undervisning är intres-
sent av flera skäl, dels säger det någonting om vilka krav som uttalas till 
lärare angående undervisningens genomförande, dels i vilken utsträck-
ning läroplanen adresserar lärares planering av undervisning utöver 
kursplanernas specificerade ämnesinnehåll. Eftersom läroplansrefor-
merna har medfört att läroplanen har blivit allt mer mål- och resultats-
tyrd borde detaljanvisningarna till lärarna angående undervisningen rim-
ligen bli allt färre. Hur undervisningsuppdraget formuleras är därför vik-
tigt att lyfta fram för att förstå läroplanens förändring i relation till lära-
res uppdrag. Lgr 69 hade utförliga textavsnitt som handlade om under-
visning samt undervisningsformer och arbetssätt. Lärare kunde där läsa 
angående vilken undervisningsform som skulle eftersträvas vilket ut-
trycks på följande vis: 

Vilka undervisningsformer eller arbetssätt som bör användas i 
utbildningen kan vanligen inte generellt anges, och det är varken 
önskvärt eller möjligt att ge anvisningar för varje uppkommen si-
tuation. (…) Lärarens frihet i arbetet medför sålunda också ett 
stort ansvar att ständigt verka för en förbättrad undervisning. 
(Lgr 69, s.16) 

Lgr 69 kan beskrivas som en detaljerad läroplan med många anvisningar. 
När det gäller undervisningsformer gavs dock läraren stor frihet att pla-
nera utifrån sin egen referensram och elevernas, vilket beskrivs i citatet 
ovan. Kopplingen till elevernas erfarenheter lyftes också fram under 
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rubriken, konkretion, där det klargjordes att läraren behövde vara konkret 
och åskådlig i undervisningen. Det betydde enligt Lgr 69 att läraren 
skulle gå från det konkreta till det abstrakta, utifrån den begreppsvärld 
som eleven kände till. En sådan konkret undervisning skulle förmedlas 
genom; en livfull framställning i tal eller skrift (s.60). Den senare formule-
ringen visualiserar hur det var tänkt att lärare skulle konkretisera sin 
undervisning.  

Lgr 80 innehåller också avsnitt som kortfattat behandlar metoder och 
planering i förhållande till undervisningen. Läraren fick anvisningar när 
det gällde lärostoffets gruppering och undervisningsformer och arbets-
sätt även i Lgr 80. Läraren kunde här välja mellan olika sätt att disponera 
stoffet och de hade också viss frihet att arbeta med andra stoffområden 
så länge som innehållet anknöt till de begrepp som angavs i målen. Vik-
ten av att läraren behövde konkretisera innehållet framhölls som en mo-
tivationsfaktor för eleverna, enligt följande avsnitt:  

För elevernas motivation är det centralt att de har näraliggande, 
klara etappmål att sträva emot. De måste kunna upplevas att de 
lyckas, lär sig något och gör framsteg. (…) Vid planeringen 
måste man utgå från de centrala begreppen i målen och från 
kursplanernas huvudmoment. (Lgr 80, s. 29) 

Lärarens uppgift var således att formulera klara etappmål, som i relation 
till det stoff som undervisningen skulle behandla, framstod som kon-
kreta för eleverna. Men till skillnad från tidigare läroplan gavs en direkt 
anvisning till lärare att planeringen var tvungen att ta sin utgångspunkt i 
de centrala begrepp som återfanns i målbeskrivningarna. En liknande 
formulering, som i citatet ovan, återfinns också i Lgr 69. Skillnaden är 
emellertid att det inte skrivs fram att läraren måste utgå ifrån målen utan 
fokus är att läraren skall utgå ifrån elevernas förståelse.  

I Lpo 94 återfinns inga avsnitt eller rubriker som berör undervisning, 
undervisningsformer eller arbetssätt. Istället presenteras olika målnivåer 
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i läroplanen som nationella mål men också strävans- samt uppnående-
mål. Här kan ett trendbrott skönjas när det gäller formuleringen av läro-
planens form och innehåll. Det är målen som ska styra lärarnas plane-
ring och genomförande av undervisningen enligt läroplanen. Det är 
också lärarens uppgift att pröva undervisningsmålen som ett led i att 
kvalitetssäkra undervisningen:  

Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas pro-
fessionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kva-
litativt. Detta kräver att undervisningsmålen ständigt prövas, resulta-
ten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och ut-
vecklas. (Lpo 94, 1994, s. 7, min kursivering) 

Lärarna görs, enligt läroplansskrivningen, ansvariga för prövandet av 
undervisningsmålen i en pedagogisk praktik. Enligt citatet ska målen 
prövas och utvärderas och nya metoder utvecklas av lärarna. Formule-
ringen i citatet exemplifierar en ny typ av läroplan där målen skrevs fram 
som överordnade. Samtidigt ökade tolkningsutrymmet kring undervis-
ningens planerande för lärarna. Det innebar att de, i högre grad än tidi-
gare, behövde tolka en läroplan som inte uttryckligen gav direktiv om 
hur de fastställda målen skulle omsättas. Lärarna hade således ansvaret 
för att undervisningen skulle möjliggöra att eleverna kunde nå skolans 
strävansmål. Läraren skulle, bland annat, se till att eleverna fick pröva 
olika arbetssätt och arbetsformer. Enligt Lpo 94 skulle läraren tillsam-
mans med eleverna planera och utvärdera undervisningen (s. 13-14).  

I den senaste läroplanen för grundskolan, Lgr 11, har målen ersatts av 
kunskapskrav och centralt innehåll. Läraren ska ”utifrån kursplanernas krav 
allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa 
detta för eleven och hemmen samt informera rektorn (s. 18).”  I Lgr 11 finns ett 
tydligt fokus som gäller kravet på läraren som en utvärderare av elevens 
kunskapsutveckling i förhållande till kursplanernas kunskapskrav och 
centrala innehåll. Under rubriken, varje skolas utveckling, anges istället för 
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undervisningsmålen, som i Lpo 94, att det är skolans verksamhet som 
ständigt ska prövas och utvärderas:  

Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas pro-
fessionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kva-
litativt. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten 
följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utveck-
las. (Lgr 11, 2011, s. 11, min kursivering) 

De två nästintill synonyma formuleringarna som återfinns i Lpo 94 och 
Lgr 11 skiljer sig åt med endast ett ord, från undervisningsmål till verksam-
het. Detta adresserades i den statliga utredning som skulle bistå med för-
slag till ett nytt mål- och uppföljningssystem i grundskolan mellan över-
gången från Lpo94 till Lgr 11 (SOU 2007:28). Förslaget var att ordet 
undervisningsmål skulle ersättas med ordet undervisning. 1 I Lgr11 blev 
det sedermera ordet verksamheten och inte undervisning som tog plats i 
läroplanstexten. Vilka turer som föranledde denna förändring utreds inte 
här. Förändringen visar däremot att begrepp byts ut vilket rimligen 
borde kunna leda till viss oreda och också få konsekvenser för lärarna i 
deras uttolkande av läroplanen. I och med Lgr 11 ska lärarna arbeta för 
att eleverna ska kunna nå de övergripande målen samt de specificerade 
kunskapskraven i slutet av årskurs 9.  

”Kunskapskraven utgår från de förmågor som sammanfattas i 
ämnets syfte och det centrala innehållet och beskriver vilket 
kunnande som krävs för godtagbara kunskaper i vissa årskurser 
och för olika betyg” (Skolverket, 2011b, s. 10).  

1 Utredaren skriver: ”Begreppet undervisningsmål i läroplanen är som texten 
ovan beskriver inte liktydigt med de nationella mål för undervisningen som 
föreslås inom ramen för en samlad läroplan för grundskolan. Därför 
bör begreppet ”undervisningsmål” ersättas med ”undervisningen” 
i stycket ovan. Det är alltså inte frågan om att lokalt pröva 
de nationella målen för undervisningen utan den egna planeringen 
Och utformningen av undervisningen. Det innebär inte att man på 
skolan inte längre måste planera sin verksamhet och undervisning 
så att de nationella målen nås.” (SOU:2007:28, s.217) 
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Införandet av Lgr 11 kan beskrivas utifrån ämnesinnehållets återkomst 
eftersom det centrala innehållet, på kursplanenivå, är utförligare angivet 
än i Lpo 94 och vi kan därmed urskilja en förskjutning från att eleverna 
ska nå vissa måltyper (uppnående- respektive strävansmål) till att elever-
na ska utveckla vissa kunskapsrelaterade förmågor.  Det centrala inne-
hållet i kursplanerna är också relaterade till de kunskapskrav som genom 
olika typer av progressionsord (exempelvis; grundläggande, goda, mycket 
goda) relateras till ett visst ämnesinnehåll. Lgr 11 har delvis en annan 
uppbyggnad än tidigare läroplaner har haft. Detta har medfört, precis 
som vid alla tidigare införande av nya läroplaner, ett omfattande tolk-
ningsarbete för lärarna i grundskolan. En av de största skillnaderna från 
tidigare läroplaner är att Lgr 11 skriver fram begreppet kunnande som 
centralt. Lärarens uppgift är således att ta reda på vad eleverna behöver 
lära sig för att utveckla de kunnanden som återfinns i kursplanerna.  

LÄROPLANSFÖRÄNDRINGAR SOM EN DEL AV SKOLANS 
FÖRÄNDRADE STYRNING  

Under de senaste femtio åren har fem läroplaner införts i grundskolan. 
Läroplanerna har vissa gemensamma drag när det gäller den yttre struk-
turen såsom att de exempelvis bygger kring övergripande mål och rikt-
linjer. Läroplanerna har under de här åren haft ett mer eller mindre ut-
förligt sätt att beskriva ämnen och dess ämnesinnehåll samt olika grad 
av utförlighet om vad som ska ingå i undervisningen. Lgr 69 centrerades 
kring lärostoffet och var långt mer detaljerad i sin beskrivningar än Lgr 
80. I Lgr 80 presenterades ämnesblock på en övergripande nivå som 
naturorienterande och samhällsorienterande ämnen. Denna förändring 
medförde att ämnen blev mer eller mindre synliga i kursplanen vilket 
betyder att läroplansförändringarna spelar stor roll för de olika ämnenas 
position för undervisningen. Med Lpo 94 övergår skolan till mål- och 
resultatstyrning vilket kommer till uttryck även genom läroplanen. Mål 
får en framträdande plats i läroplanen i och med strävans- respektive 
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uppnåendemål. I och med att Lgr 11 införs försvinner de framträdande 
målnivåerna samt en del av målfokuseringen i läroplanen men istället 
införs centralt innehåll och kunskapskrav som vägledande för planering 
av undervisningen. Kunskapskraven har ersatt mål att uppnå och därmed 
är det kunskapskraven som ska tolkas för att bedöma om eleven har 
uppnått de nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne (Lgr 
11, s. 18) Ämnesinnehållet har återkommit i den senaste läroplanen och 
beskriver vilka förmågor som eleverna ska utveckla. Samtidigt har styr-
ningen mot resultat blivit allt mer tydlig. Sverige är del av en större re-
formeringsarena när det gäller läroplansreformer och har tagit intryck 
från outcomebased education (OBE) där fokus är på resultat och ”standards” 
som det viktigaste instrumentet för att styra innehåll och metod i under-
visningen (Wahlström & Sundberg, 2012). Styrningen mot resultat och 
utvärdering av uppnådda mål har således blivit allt mer utbrett och lik-
nar på många sätt vad som tidigare skett inom andra länders skolsystem 
(Klette, Carlgren, Rasmussen, & Simola, 2000).   
 
Läroplanen är ett föränderligt styrdokument. Det är ett samtidsdoku-
ment som förändras i takt med att övrig samhällsförändring pågår. 
Denna förändring benämns ibland som en pågående omstrukturering 
vilket i Sverige har inneburet en övergång från regelstyrning till mål- och 
resultatstyrning och där en ökad decentralisering har medfört ökat an-
svar på lokal nivå när det gäller skolan (Carlgren, 2010). Läroplanen är 
ett styrdokument som förändras och det är dessa förändringar som den 
läroplansteoretiska forskningen berör.  
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LÄROPLANSTEORETISK FORSKNING 

Läroplansteori är ett betydande internationellt forskningsområde som 
har kopplingar till kontinental didaktik såväl som till den amerikanska 
curriculum-traditionen. Den engelska benämningen curriculum eller cur-
riculum theory är betydligt vidare än den svenska användningen av be-
greppet där det främst omfattar läroplanen och tillhörande kursplan/ 
ämnesplan. En svensk definition och beskrivning av vad en läroplan 
består av kan beskrivas såsom; ett dokument i vilket utbildningens mål, inne-
håll och fördelning av tid anges (Lundgren, 1989, s. 21). Läroplansteori har 
beskrivits som ett splittrat forskningsfält på ett nationellt såväl som på 
ett internationellt plan (Carlgren & Kallós, 1997; Sundberg, 2007). De 
båda forskningsfälten läroplansteori och didaktik har beröringspunkter 
och gränsdragningen mellan dem kan inte ses som skarpt avgränsad. 
Båda forskningstraditionerna sätter fokus på innehållsfrågorna men di-
daktisk forskning kopplar innehållsfrågor främst till undervisning och 
läroplansteorin relaterar innehållsfrågan i högre grad till styrdokumenten 
(Kelly, 2005). Den här avhandlingen inkluderar båda forskningsfälten då 
den fokuserar den ”uppfattade läroplanen” och den ”levda läroplanen”, 
med andra ord, hur lärare tolkar och realiserar kursplanens ämnesinne-
håll.  

Inom läroplansteori har fokus ofta riktas mot de skrivna läroplanerna 
och på villkoren för det pedagogiska arbetet men i mindre utsträckning 
på vilket sätt som planerna levandegörs i klassrummet samt vilken reell 
betydelse det har för lärare och elever. Hur läro- och kursplanens mål 
förstås och omsätts i en meningsskapande akt kan därför komplettera 
den läroplansteoretiska inriktningen utifrån lärares perspektiv. Det är 
genom lärares förståelse av läro- och kursplan som ökad förståelse om 
vad ett lands läroplanssystem och målens funktion har kan nås (Eriks-
son, 2007). Att därför välja att undersöka lärarnas tolkning och reali-
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serande av kursplanen kan därmed säga något om den uppfattade läro- 
och kursplanen och läroplanssystemet som sådant.  

SVENSK LÄROPLANSTEORETISK FORSKNING  

Den svenska läroplansteoretiska forskningen utvecklades initialt av 
Dahllöf, Lundgren och Svingby under 60- och 70-talet. Läroplanen lyf-
tes då fram som det centrala styrdokument som läraren skulle struktu-
rera sin undervisning efter. Varje läroplan kan sägas rymma en kod som 
uttrycker vissa grundläggande principer och enligt Lundgren formas 
läroplanskoden historiskt och med föreställningar om vad utbildning är i 
det rådande samhället. Läroplanskoden utvecklas i relation till sin tid 
vilket (klassisk, realistisk, moralisk och rationell kod) kommer att på-
verka urvalet av stoffet i läroplanen samt vilka metoder för kunskaps-
överföring som skall användas (Lundgren, 1983). 

Genom ramfaktorteorin, som Lundgren utvecklade under 1970-talet, 
problematiserades läroplanen utifrån dess karaktär som ett auktoritativt 
dokument i skenet av dess ideologiska innebörder (1983). Det betyder 
att läro- och kursplanetexten sågs som ett ideologiskt dokument som 
därmed satte ramar för vilket innehåll som fick rymmas där och hur det 
uttrycktes. Ramfaktorteorin gav en förklaringsmodell i termer av be-
gränsningar och möjligheter inom bestämda ramar där fysiska och tids-
mässiga ramar också omfattade mål och formella regler som ett uttryck 
för samhälleliga intressen och statliga ambitioner (Abrahamsson, Berg & 
Wallin, 1999). Läroplanen analyserades utifrån tre olika nivåer där den 
första nivån handlade om läroplanens syfte, innehåll och funktion. Den 
andra nivån berörde frågor som rörde själva besluts- och kontrollpro-
cesserna när en läroplan utvecklas, det vill säga, utformandet av styrin-
strumenten. Den tredje nivån berörde frågor om hur läroplanen konkret 
styrde undervisningsprocessen genom frågor såsom; hur styr läroplanen 
undervisningen? Hur socialiseras eleverna och hur utvecklar lärare 
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undervisning inom en viss organisatorisk ram och läroplan (Lundgren, 
1979). Inom den tredje nivån centrerades frågorna kring hur en viss lä-
roplan realiserades i undervisningen och hur denna påverkade elevernas 
lärande. Ramfaktorteorin har bidragit till att fokusera på hur ramar för 
skolans organisation påverkade eller inte påverkat olika aktörer, men 
den har inte i lika hög grad bidragit till att belysa vad som hände på 
klassrumsnivå. Det kan röra sig om lärares syn på exempelvis betyg, ar-
betstid, elevfrågor etc. Det kan också handla om variationen mellan 
olika skolor där mångfaldsperspektiv kan gå förlorade eftersom ramar 
och strukturer blir överordnade i analysen (Lindblad, Linde & Naeslund, 
1999).  

Svingby visade hur utbildningspolitik, läroplan och undervisning är för-
bundna med varandra i ett komplicerat samspel (1979). Hon introduce-
rade en modell som visade att undervisningen påverkades av både cen-
trala och lokala förutsättningar. Modellen har sedan återanvänts av fors-
kare med läroplansteoretisk inriktning (Englund, 2005; Wahlström, 
2009). Modellens giltighet kan relateras till att ramarna för skolans verk-
samhet ser likartade ut oavsett vilka reformer som har införts och den 
ger därmed en översiktlighet kring olika påverkansfaktorer när det gäller 
undervisning. Av den anledningen tänker jag därför uppehålla mig vid 
modellens struktur eftersom den visar ett gap mellan de ramar som styr 
lärares arbete och som utmynnar i undervisningen.  
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Figur 1. Modifiering av Svingby, 1979 s.56 (mitt tillägg i figuren rör de två textru-
torna med formulerings- respektive realiseringsarenan som är inspirerade efter Lindensjö och 
Lundgren, 2000). 

Svingbys modell ger en överskådlig bild över hur olika nivåer är för-
bundna till varandra där centrala och lokala förutsättningar genom lära-
res praktiska teorier om undervisningen realiseras i klassrummet. Mål 
som formuleras på central nivå och som Svingby benämner som cen-
trala mål, är exempelvis utbildningsmål som kan sägas vara ett samlings-
namn för skolans läroplaner. På formuleringsarenan sätts agendan av 
dem som formulerar läroplanen vilket sker på en politisk nivå. Styrning-

   Formuleringsarenan 

Realiseringsarenan 
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en av skolan formuleras således på denna centrala/politiska nivå. På 
formuleringsarenan handlar mål om mål för verksamheten men också om 
hur lärare tolkar läroplan- respektive kursplanemål och hur de formulerar 
undervisningsmål/kunskapsmål vilket av Svingby benämns som den 
lokala läroplanen. De lokala omständigheterna som beskrivs sätter grän-
ser och öppnar upp möjligheter som kommer att bidra till lärares hand-
lingar. I modellen använder Svingby begreppet ”lärares praktiska teorier 
om undervisning” och det är där lärarnas syn på målen återfinns. Hon 
skriver vidare att; ”lärares uppfattning av mål och möjligheter resulterar i en mer 
eller mindre medveten praktisk teori” (Svingby, 1979, s. 57). Jag har valt att 
lägga in de båda begreppen formulerings- respektive realiseringsarenan i en 
redan befintlig modell eftersom det förtydligar det gap som lärarna be-
finner sig inom vilket är av betydelse för min studie.  

Svingbys modell belyser att lärarna befinner sig inom en struktur som 
påverkar dem i klassrummet på olika sätt. Men vad lärares praktiska te-
ori om undervisningen utmynnar i uttalar sig Svingby inte om. Vad som 
sker i klassrummet, hur lärare förstår och omsätter läroplanen i relation 
till undervisningen hamnar i bakgrunden i Svingbys modell i relation till 
strukturernas påverkan. Att lärare utsätts för påverkan genom de olika 
nivåerna framträder således men vad denna påverkan kan innebära för 
lärare och elever i klassrummet ryms inte inom modellen.  

Englund vidareutvecklade läroplansteorin med fokus på kommunikation 
och intersubjektivitet i relation till didaktiska frågor. Englund kritiserade 
Lundgrens indelning av läroplanskoder och vidareutvecklade samt in-
förde begreppet medborgerlig läroplanskod som en kritik mot den rat-
ionella läroplanskoden (Englund, 2005). Boken, Curriculum as a political 
problem, gavs ut 19862 och då introducerades ett sociopolitiskt perspek-

2 Jag hänvisar dock till den svenska översättningen, Läroplanens och skolkunskap-
ens politiska dimension, från 2005. 
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tiv. Det innebar att läroplanen sågs utgöra ett dokument där många vil-
jor försökte göra sig hörda i skenet av ideologiska ståndpunkter. Dessa 
studier handlade om att undersöka läroplanens innehåll i relation till ett 
utbildningshistoriskt perspektiv. Englund introducerade begreppet en 
medborgerlig läroplanskod som hängde samman med införandet av en 
allmän skola och den samhällsomvandling som skedde med demokra-
tiska förtecken under 1900-talet (Wahlström, 2009). Englunds studie 
handlade om hur utbildningspolitiken och läroplansreformer kan analys-
eras genom olika utbildningskonceptioner inom ramen för vad han be-
nämnde som en medborgerlig läroplanskod (Englund, 2005). Den här 
inriktningen av läroplansteorin anknöt i högre grad till Lundgrens tidi-
gare arbeten än till Svingbys som åskådliggjorde undervisningsgapet 
mellan läroplanens formuleringar och undervisningens genomförande.  

Den tidiga svenska läroplansteorin har haft stort inflytande på hur sko-
lans läroplaner har analyserats utifrån olika ramar, koder och modeller. 
En stor del av forskningen har bidragit till att skolan som politiskt influ-
erad och styrd samt som samhällsomvandlare har framträtt och att läro-
planen har kunnat problematiseras utifrån olika konceptioner. Läroplan-
steorin har behandlat olika perspektiv under olika tider och kan grovt 
indelas i olika stadier beroende på inriktning. Lundgren, Svingby och 
Englund kan ses som företrädare för det första och det andra stadiet där 
den läroplansteoretiska forskningen rörde skolreformer och social jäm-
likhet samt där en kritisk analys av läroplanens mål och innehåll utveck-
lades. Den tredje inriktningen av läroplansteorin kan benämnas som den 
språkliga vändningen och kan dateras till 1990-talet och framåt. Den 
förändring som sker i och med den språkliga vändningen rör framförallt 
ett skiftande fokus mot hur språket kommer till uttryck genom olika 
diskurser (Wahlström, 2009). 

Skolans styrning har allt mer knutits samman med skolans styrdokument 
genom införandet av mål- och resultatstyrningen. I och med denna för-
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ändring har kravet på lärare ökat på så sätt att de skall formulera läran-
demål som kan mätas utifrån ett resultattänkande. Förändringen av lä-
roplanens styrmekanism har aktualiserat behovet av att läroplansteorin 
ställer nya frågor för att undersöka hur styrdokumenten levandegörs i 
klassrummet. En del av den senare forskningen tar sin utgångspunkt i 
ett jämförande och internationellt perspektiv på läroplansförändringar. 
Här ses läroplansförändringar som del i framväxten en avnationaliserad 
och standardiserad läroplan i Sverige (Sundberg & Wahlström, 2012).  

LÄROPLANSTEORETISK FORSKNING MED INRIKTNING 
MOT SKOLANS MÅL- OCH RESULTATSTYRNING  

I Sverige har utbildningsreformerna som skett under 90-talet varit 
många och bland dessa kan införandet av mål- och resultatstyrning ses 
som en av de mest omdanande för skolans verksamhet. Samtidigt har 
motsvarande skolreformer genomförts på ett nordiskt och internation-
ellt plan med viss modifikation (Klette, Carlgren, Rasmussen, & Simola, 
2000). Sambandet mellan styrsystemet och utformningen av styrdoku-
menten blev en central del av diskussionen inför införandet av mål- och 
resultatstyrning. Målens funktion i läro- och kursplaner kom allt mer att 
sättas i förbindelse med en utvärderande form samt att målen tydligare 
än förut skulle konkretiseras av lärarna. Begreppet deltagande målstyr-
ning infördes, vilket innebar att lärarnas och elevernas delaktighet i att 
realisera läroplan- och kursplanemål lyftes fram som en central del 
(SOU:1992:94):  

De nationella målen som de kommer till uttryck i läroplaner och 
kursplaner ger därmed grunden för utformandet av specifika 
undervisningsmål i den enskilda skolenheten. Det är lärarna som 
tillsammans med eleverna gör detta arbete. Det innebär en form 
av en deltagande målstyrning så till vida att de kommer att arbeta 
med att uppfylla målen också är de som omformar de nationella 
målen till undervisningsmål. (SOU 1992:94 s.116) 
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Citatet visar att lärarnas position gentemot målen blev en tydlig del av 
det styrsystem som var på väg att införas och detta kom att benämnas 
som deltagande målstyrning. Lärarna skulle följaktligen formulera speci-
fika undervisningsmål. Begreppet deltagande målstyrning byggde således 
på att de nationella målen var så öppet formulerade att de måste omtol-
kas och förtydligas av lärarna. Syftet var att styra och utvärdera skolans 
verksamhet genom att granska hur väl målen uppfylldes. Det innebär en 
ny typ av krav på lärare. I och med införandet av mål- och resultatstyr-
ningen skulle lärarna formulera målen på ett utvärderingsbart sätt: 

Denna innebär att målen för skolans undervisning skall utformas 
så att resultatet av undervisningen kan utvärderas på både nat-
ionell och kommunal nivå, liksom i de enskilda skolorna. (…) 
Målen och riktlinjerna i läroplanerna skall konkretiseras och pre-
ciseras dels i de nationella och lokala kursplanerna och dels i 
undervisningsmål av lärare och skolledare. (SOU 1992:94 s.25) 

Citatet visar att lärare nu behövde ha fokus på mål på ett annat sätt än 
tidigare vilket innebar att konkretisering och precisering av undervis-
ningsmål fick en framflyttad position. Vad denna typ av konkretisering 
kunde betyda för lärare utelämnades i mångt och mycket eftersom det 
var upp till lärarna att ta reda på. Införandet av mål- och resultatstyrning 
sågs leda till att lärare fick ökad frihet när det gällde tolkningen av läro-
planen. Samtidigt skedde det en innehållslig förändring i läroplanen där 
målen fick en central position i undervisningen för lärarna (Carlgren, 
1996).  

Målen som sådana har blivit av intresse för olika typer av analyser i takt 
med att de har fått en central position och deras betydelse har accentue-
rats i och med mål- och resultatstyrningen.  En läroplan kan analyseras 
och kategoriseras på olika sätt och kan exempelvis benämnas som inne-
hållsfokuserad, resultatfokuserad eller process- och utvecklingsfokuse-
rad. I de nordiska länderna kan fyra läroplanstyper med olika styrnings-
rationaliteter ses framträda (Eriksson, 2007, s.123): 
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1. Formella föreskrifter (regelstyrning) 
2. Auktoriserande innehållsanvisningar (innehållsstyrning) 
3. Politiskt normerande mål och arbetsformer (målstyrning) 
4. Standarder för vad som ska åstadkommas (resultatstyrning) 

 
De två första läroplanstyperna i listan har tydliga anvisningar från för-
valtningsnivå om vilket innehåll som ingår i utbildningen även om de 
inte styr organiseringen av skolans arbete i övrigt. I läroplanstypen med 
styrningsrationaliteten målstyrning anges övergripande mål och värde-
ringar och dessa ska ligga till grund för val av innehåll och arbetssätt. 
Läroplanstypen resultatstyrning innebär att fokus läggs på att skapa för-
utsättningar att utvärdera skolans arbete vilket möjliggörs genom att 
målen formuleras som kriterier som kan testas och jämföras (ibid.). I de 
anglosaxiska länderna återfinns liknande läroplansmodeller och Kelly 
(2005) har tolkat dem för att se vilka olika typer av kunnande som re-
presenteras i dessa. Genom analysen av dessa har han identifierat tre 
olika typer av läroplansmodeller: den innehållsfokuserade, den resultatfokuse-
rade samt den process- och utvecklingsfokuserade (Kelly, 2005). I jämförelse 
mellan en nordisk indelning och en anglosaxisk indelning kan läroplans-
typerna relateras till varandra på följande sätt:  

Nordiskt perspektiv Anglosaxiskt perspektiv 
 

Formella föreskrifter (regelstyrning) 
Auktoriserande innehållsanvisningar 
(innehållsstyrning) 
 

Innehållsfokuserad läroplansmo-
dell 

Politiskt normerande mål och arbets-
former (målstyrning) 
Standarder för vad som ska åstad-
kommas (resultatstyrning) 
 

Resultatfokuserad läroplansmo-
dell 

 (ingen motsvarighet) Process- och utvecklingsfokuserad 
Läroplansmodell 

Figur 2. Jämförelse mellan de olika läroplanstyperna i ett nordiskt respektive 
anglosaxiskt läroplansteoretiskt perspektiv (Eriksson, 2007). 
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Den läroplanstyp som har sin motsvarighet i både mål- och resultatstyr-
ning i ett nordiskt perspektiv presenteras enbart som resultatfokuserad 
av Kelly. Den resultatorienterade läroplanen inbegriper preciserade mål 
som bryts ner i delmål och mäts i hur väl eleverna når dessa mål.  Den 
resultatfokuserade läroplanen bidrar till att frågor kring vad kunskap är 
och hur urval ska ske inte problematiseras eftersom styrningsrational-
iteten visavi resultat och standards påverkar innehållet (Eriksson, 2007). 
Om innehållets framställning och läroplanens formuleringar påverkas 
bör också tolkningen av innehållet i läroplanen vara en viktig del av vad 
som studeras eftersom den rör lärares förståelse av läroplanens innehåll. 
Läroplanen är grundad i samhälleliga värderingar och därmed politisk 
grundad samt styrande på sätt att den ger anvisningar om vad som skall 
realiseras men också hur det ska gå till.  

I Sverige har vi politiskt normerande mål och arbetsformer och Lpo94 
samt Lgr 11 kan kategoriseras in under det som Kelly benämner som en 
resultatfokuserad läroplan. Sedan skiftet mellan Lpo94 till Lgr11 går det 
att se en förskjutning från mål till formulerade innehållsliga kunskaps-
krav som möjligen kan ses luckra upp skolans måldiskurs. Skolan är 
fortfarande mål- och resultatstyrd, men det kunnande som eleverna ska 
utveckla är nu främst uttryckt genom olika typer av förmågor. Syftet 
med att försöka identifiera den läroplan som råder har att göra med att 
det går att identifiera vilket syfte utbildningen har och vilket innehåll och 
kunnande som efterfrågas (Eriksson, 2007).  

Wahlström och Sundberg (2012) har undersökt de senaste två läropla-
nernas kunskapsfokus. De sägs utgå från samma kunskapssyn men fors-
karna menar att detta faktum inte har blivit empiriskt grundat. Lgr 11 
rymmer intryck från en global trend som har sitt ursprung i outcomebased 
education (OBE) där fokus är på resultat och ”standards” som det viktig-
aste instrumentet för att styra innehåll och metod i undervisningen. Lä-
roplansreformen Lgr 11 kan ses som en kombination av en neokonser-
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vativ läroplanstradition och en teknisk-instrumentell läroplanstradition 
där kopplingen till arbetsmarknadsanpassning och generiska kompeten-
ser som kan främja arbetslivet framträder (ibid.). Dessa två olika kun-
skapsuppfattningar som finns i läroplanen bidrar till en förändring som 
ligger i linje med en avnationaliserad och privatiserad uppfattning om 
utbildning. De processer som driver läroplansreformer kan därför ses 
influerade på ett internationellt plan av standardisering, globalisering och 
individualisering (Wahlström & Sundberg, 2012). Skiftet mellan dessa 
två olika läroplaner, som båda är inordnade under mål- och resultatstyr-
ning, har bidragit till en förskjutning mot en internationell trend där 
svensk skola inordnas under vissa kunskapsteoretiska premisser som 
föreskriver standardisering av kunskap i högre grad än tidigare. Mål- och 
resultatstyrningens införande, i och med Lpo94, påbjöd att lärare skulle 
äga ämnesinnehållet i och med en deltagande målstyrning, men det finns 
anledning att ifrågasätta om den deltagande målstyrningen någonsin ge-
nomfördes i praktiken eftersom målstyrning och resultatstyrning lyder 
under olika styrningsrationaliteter. I Lpo94 framstod läroplansmålen 
som svårhanterliga för lärare och innehållsfrågan förpassades till de mål 
som blev enkla att mäta om eleverna hade nått, det vill säga uppnå-
endemålen. När det gäller Lgr11 kan man till viss del se att innehållet 
har en framskjuten plats men att det är förpackat i form av ett standardi-
serat innehåll där nationella prov och internationella jämförelser spelar 
en allt större roll i skolan (Wahlström och Sundberg (2012). Lgr 11 kan 
ses som mer innehållsligt preciserad än Lpo94 när det gäller vilket kun-
nande som eleverna ska utveckla. Samtidigt innehar kursplaneskrivning-
arna en tolkningsrymd, det vill säga en mängd antal möjliga översätt-
ningar, som behöver problematiseras. I kunskapskraven för samhälls-
kunskap står det att för att en elev ska erhålla betyget A ska denne 
kunna ”föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter 
och skyldigheter…” (Lgr 11 s. 212). Utifrån en problematiserande hållning 
till kursplanens språkliga utformning och med hänsyn till styrningsrat-
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ionaliteten att mål ska formuleras så precist som möjligt för att kunna 
utvärderas, kan följande frågor adresseras; vad innebär det att kunna 
resonera? Vad kan en elev som kan resonera? Vad skiljer ett relativt väl 
underbyggt resonemang från ett välutvecklat resonemang? Vad ska ele-
ven kunna om demokratiska rättigheter och skyldigheter? Till de här 
frågorna finns det inga enkla svar.  Dessa frågor menar jag sätter fokus 
på den innehållsliga aspekten av undervisningen kopplat till läroplanen 
och på vilka frågor lärare behöver ta ställning till för att kunna realisera 
läroplanens formulerade innehåll.  

FRÅN STYRDOKUMENT TILL PRAKTISK HANDLING - MÅL 
SOM DEL I UNDERVISNINGSPROCESSEN 

I en resultatfokuserad läroplan är målens funktion att de ska formuleras 
så att de kan utvärderas. Det betyder att målsystemet är kopplat till ett 
ansvarsutkrävande (jmf eng. accountability) av dem som ska undervisa mot 
mål. Lärarnas uppgift i en mål- och resultatstyrd läroplan lyder således 
under speciella villkor. Mål- och resultatstyrningen ger sig till känna via 
skolans styrdokument och har medfört ett förändrat kunskapsuppdrag 
för lärare (Eriksson, 2007). Hur och i vilken omfattning detta föränd-
rade kunskapsuppdrag får genomslag i klassrummet är svårt att ge någon 
enhetlig bild av eftersom tolkningen och förverkligandet av läroplanen 
samt kursplan ser olika ut. Samtidigt ställs alla lärare inför för samma 
uppgift när de ska ta sig an läroplanen.  De har alla samma läroplan, 
kursplan, allmänna råd och kommentarmaterial som anger hur de bör 
arbeta för att nå skolans uppställda mål. Det gap som skisseras mellan 
formulerade mål och klassrummet berör de cirka 79 700 lärare som ar-
betar i grundskolan idag.3 Siffran visar på att det dagligen tas många be-

3 Siffran gäller för läsåret 2013/14 och är hämtad från Skolverkets databas Si-
RiS, 2015-02-17. 
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slut som rör hur kunskapskrav och lärandemål skall realiseras och hur 
undervisningen skall genomföras så att elever lär sig.  

Styrdokumenten uttrycker att lärarens uppgift är att skapa förutsättning-
ar för att alla elever ska utvecklas så långt som möjligt enligt de nation-
ella målen (Lgr 11). Det ställer krav på, och förutsätter, att lärarna kan 
planera och strukturera sin undervisning efter skollagens, läroplanens, 
kursplanens samt de tillhörande kunskapskravens direktiv (Skolverket, 
2011a).  Enligt följande formulering i de Allmänna råden för planering 
och genomförande av undervisningen skall läraren beakta följande: 

Vid planeringen behöver läraren utgå från kursplanens syfte och 
de förmågor som anges där, det centrala innehållet samt kun-
skapskraven i ämnena. Läraren behöver konkretisera sina mål för 
undervisningen genom att tydliggöra kopplingen mellan de för-
mågor som eleverna ska utveckla och det innehåll som undervis-
ningen ska behandla. (Skolverket 2011a, s.13) 

Av ovanstående kan utläsas att lärarna först och främst ska sätta sig in i 
kursplanens struktur.  Strukturen innebär att de ska konkretisera målen 
för undervisningen genom att vara tydliga med kopplingen mellan de 
förmågor eleverna ska utveckla och undervisningens innehåll. Allmänna 
råd är tänkta att vara ett stöd för lärare i planeringen av undervisningen. 
Hur stödet är tänkt att få genomslag i lärares undervisningspraktik är 
svårt att yttra sig om då exempelvis konkretiseringen av mål är framskri-
ven som en självklar och önskvärd kompetens som lärare bör ha inom 
en resultatfokuserad läroplan.  

I Lpo 94 skulle läraren konkretisera sina mål för undervisningen genom 
att balansera mellan strävans- och uppnåendemål. I och med Lgr 11 
handlar det däremot om att tolka kunskapskrav och ett centralt innehåll. 
Båda sätten att ta sig an läroplanens mål och kunskapskrav gör anspråk 
på att lärare formulerar mål för undervisningen. I båda fallen handlar det 
om att lärare behöver konkretisera målen för undervisningen utifrån 
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läroplanen. Vad innebär konkretiseringen av läroplanens innehåll och 
mål för lärarna? Det är en central fråga då läroplanen ska vara styrande 
samtidigt som den ska levandegöras i klassrummet. Här visar sig således 
ett gap mellan intention och realisering av läroplanens mål. Lärarens 
kunskap om och förståelse för läroplanens uppbyggnad och intention 
handlar i mångt och mycket om att tolka ett fastställt innehåll som är 
formulerat enligt ett visst sätt.  

En genomförd studie som adresserar målens funktion och lärares plane-
rande av undervisning är Holmqvist och Wennås Brante (2011) som gör 
en jämförande studie mellan svenska lärare och lärare från Hong Kong. 
Fokus, i studien, är på vad lärarna tar sin utgångspunkt vid planering av 
undervisningen när det gäller läs- och skrivkunnighet. Holmqvist och 
Wennås Brante fann skillnader i hur lärarna från de olika länderna gick 
tillväga i planerandet av sina lektioner. De svenska lärarnas uppfattning-
ar av hur de skulle planera lektioner handlade mer om lektionens aktivi-
teter än om ämnesinnehållets behandling i undervisningssituationen. 
Lärarna från Hong Kong hade större fokus på vad eleverna skulle lära 
sig och de pratade initialt om det som var innehållsligt relaterat till det 
ämne som de undervisade i. En annan skillnad som visade sig var att 
lärarna från Hong Kong samarbetade och att de hade många fler möj-
ligheter att diskutera ämnesinnehållet och lektionsplanerandet än de 
svenska lärarna. Det som visade sig var således att lärarna hade olika 
utgångspunkter vid planering av undervisning vilket kunde förklaras i 
deras olika fokus ifråga om ämnesinnehållets behandling. Lärarna från 
Hong Kong hade ämnesinnehållet i förgrunden medan de svenska lärar-
na hade aktiviteter och metoder i förgrunden vid planerande av under-
visning. Lärarna i Sverige och Hong Kong hade också olika sätt att ta sig 
an målen i ämnet vilket beskrivs på följande sätt (Holmqvist & Wennås 
Brante, 2011):  
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The Swedish teachers also seem to try to reach goals without re-
flecting on the process and the parts which have to be included 
to reach a specified goal. They know the end parts – the stated 
goals for the subject and the grade. To identify the ability and 
think about what it takes to learn it seems further away than to 
plan for activities around it (Holmqvist & Wennås Brante, 2011, 
s. 510).  

I citatet exemplifieras att lärarna främst fokuserar på att ta reda på vilka 
mål som föreskrivs, men mindre på att problematisera vad det krävs för 
eleverna att utveckla vissa förmågor eller nå kursplanens mål. Plane-
rings- och undervisningsprocessen såg således mycket olika ut mellan de 
två lärargrupperna i studien. Resultatet är viktigt i sammanhanget ef-
tersom det visar att lärare tar olika utgångspunkter vid planering av 
undervisning vilket samtidigt betyder att elever möter mycket olika 
undervisningssituationer. Att de svenska lärarna tenderar att ha ett starkt 
målfokus ligger i linje med läroplanens styrning. Frågan är vilken bild av 
undervisningsprocessen som är förhärskande och vad det betyder för 
elevernas lärande. 

BILDEN AV UNDERVISNINGSPROCESSEN 

Den nya läroplanen för grundskolan, Lgr 11, avsågs bli mycket tydligare 
i fråga om uppbyggnad och innehåll än sin föregångare. Men frågan är 
vad som avses med begreppet tydlig i sammanhanget. I littereratur som 
används i samband med lärares kompetensutveckling återfinns ofta olika 
modeller som ska hjälpa lärare att underlätta processen med att omsätta 
läro- och kursplanens formuleringar till ett undervisningsinnehåll. Dessa 
är ofta icke-kritiska kring genomförandet av läroplanens intentioner och 
beaktar inte det som Svingby (1979) benämnde som läroplanspoesi re-
dan på 70-talet, alltså det gap som finns mellan läroplanens intention 
och realisation. Nedan visas en av flertalet modeller som ger anvisningar 
till lärare för utformandet av en pedagogisk planering: 
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Figur 3. Wirström Nilsson, 2009, s.36 

Enligt Wirström skall lärare identifiera målen och utifrån dessa välja ett 
lämpligt stoff. Sedan skall lärarna formulera undervisningsmål som där-
efter skall konkretiseras. Det finns många aspekter som inte låter sig 
fångas av dylika modeller där lärares planering av undervisning visuali-
seras. Hur lärares förståelse för läroplanens innehåll kan te sig är en så-
dan aspekt.  Att lärare tar sin utgångspunkt för planering av undervis-
ning på olika sätt är en annan. En del lärare väljer att inleda processen 
utifrån sitt eget ämnesintresse och inte efter vad som formuleras i läro-
planen (Skolverket, 2004). Komplexa undervisningsprocesser låter sig 
inte gärna formuleras i linjära modeller. Diskrepansen mellan vad läro-
planen säger att lärare ska göra och vad som sker i klassrummet döljs 
genom att beskriva undervisning utifrån en icke-problematiserande håll-
ning. Att modeller av detta slag dyker upp, menar jag, kan istället ses 
som ett uttryck för en rationell och instrumentell syn på lärarnas arbete 
med att realisera läroplanen vilket kan bidra till att bilden av undervis-
ningsprocessen förenklas och till och med förvanskas.  

OLIKA SÄTT ATT FÖRSTÅ MÅLENS KARAKTÄR OCH 
DESS BETYDELSE FÖR UNDERVISNING  

I de Allmänna råden för planering och genomförande av undervisningen 
(2011) poängteras att läraren behöver konkretisera målen med sin 
undervisning och att målen måste göras tydliga för eleverna. Här handlar 
det om att målen skall göras transparanta för eleverna för att de ska veta 
vart de är på väg och för att läraren ska kunna följa elevens lärande (Ba-
lan & Jönsson, 2014). Att konkretisera lärandemål ingår som en del av 
lärares planering av undervisning. Syftet är att stärka elevens lärande 

Identifiera målen                               
Nationella mål

Välja lämpligt 
stoff

Formulera 
undervisnings

-mål

Konkretisera 
undervisnings

-målen

42 

 



LÄROPLANSTEORETISK FORSKNING 
 

(ibid). Måhända har en allt starkare resultatstyrning bidragit till att lärare 
har sett sig tvungna att utveckla diverse strategier för att ”konkretisera 
mål” och för att göra tydligt för eleverna vart de är på väg. Exempelvis 
kan framväxten av olika typer av bedömningsmatriser nämnas eftersom 
de har fått stort genomslag bland lärare för att översätta kunskapskraven 
till ett mer elevvänligt språk. En annan modell som har fått genomslag 
hos lärare är, The Big Five, som ringar in läroplanens fem generella för-
mågor (analysförmågan, den kommunikativa förmågan, begreppsför-
mågan, procedurförmågan och den metakognitiva förmågan) och som 
återfinns i de flesta skolämnen. Syftet med The Big Five är att förenkla 
för lärare att tydliggöra målen i undervisningen (Svanelid, 2012). Frågan 
som borde lyftas utöver målens möjligheter att låta sig konkretiseras, är 
på vilket sätt som dylika modeller möjligen bidrar till en förenklad dis-
kussion om undervisningsinnehållets behandling. Lärares resonemang 
om vad elever de facto kan när de kan analysera, kommunicera och re-
sonera i förhållande till ett ämnesinnehåll tenderar att hamna i bakgrun-
den (Holmqvist & Wennås Brante, 2011).  

Faran med för stor tilltro till dylika modeller, som The Big Five, är att de 
kan bli ett förenklande lärarverktyg för att hantera den komplexitet som 
existerar mellan mål och undervisning.  

ATT TA SIG AN UNDERVISNINGSGAPET MELLAN 
LÄROPLANSMÅL OCH UNDERVISNINGENS 
GENOMFÖRANDE 

Det finns begränsningar i modeller och matriser som ger sken av att 
förenkla och som kan bidra till att reducera undervisningsinnehållet till 
enkelt mätbara mål. Lärare hålls ansvariga för resultaten, dvs. måluppfyl-
lelsen och de ska kunna formulera mål som kan utvärderas och testas. 
Detta kan i sin tur, enligt Eriksson (2007), leda till att: 
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… målen formuleras på ett sätt som gör det möjligt att avgöra 
huruvida eleverna nått målen eller inte. Detta kan medföra att 
komplexa kompetenser ses som möjliga att beskriva och bedöma 
genom att delas upp i mindre lätt bedömbara delmål och att 
summan av alla delmål svarar mot den eftersträvade kompeten-
sen. (Eriksson, 2007, s.135) 

Eriksson beskriver ett scenario där en övertro på formulerade mål kan 
medföra att undervisningen endast handlar om att formulera delmål 
som kan testas. Kritiken rör också att det som eleverna ska utveckla 
kunskaper om och de förmågor som de ska utveckla inte låter sig for-
muleras i lätt bedömbara delmål. Genom citatet framhävs att det finns 
en inbyggd fara med att sätta sin tilltro till lättbedömda mål.  Användan-
det av matriser i undervisningen kan också leda mot lättbedömda mål. 
Det finns således en risk att undervisningen utmynnar i sådant som är 
lätt att mäta eller bedöma. En central del av lärares arbete går ut på att 
förstå ämnesinnehåll och kunskapskrav som står skrivna i en läroplan 
som de initialt inte har formulerat själva. De ska kunna förklara för ele-
verna vilka förmågor och kunnanden som de ska utveckla i relation till 
det stoff som undervisningen ska behandla enligt kursplanen. Lärare 
behöver således hitta strategier för att genomföra läroplanens intention-
er och en sådan strategi som möjligen har utvecklats i och med Lpo94 
var att lärarna sade sig konkretisera mål genom att ”bryta ner dem”. 
Linde (2012) menar att konkretiserandet av mål har benämnts av lärare 
som en nedbrytning vilket inte har en gynnsam konnotation. Nedbrytning 
av mål, bör enligt Linde, inte handla om att förenkla ämnesinnehållet 
utan läroplanens innehåll och kunskapskrav bör snarare ses som en in-
bjudan för lärare att ta sig an ämnesinnehållet (ibid.).  

Som tidigare har nämnts liknar övergången i Sverige till en mål- och re-
sultatstyrd skola med tillhörande influerad läroplan flertalet andra län-
ders (Klette, Carlgren, Rasmussen, & Simola, 2000). Forskning om må-
lens framflyttade position i läroplanen återfinns hos McKernan (2010). 
Han anser att det behövas en motvikt till den dominerande tankefigur 
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som planerande via mål utgör. En anledning till att ifrågasätta ett allt för 
starkt fokus på mål är att deras instrumentella funktion bidrar till att 
fokus i högre grad läggs på ett tänkt resultat av undervisningen än den 
pedagogiska processen som ska möjliggöra elevers lärande:  

If we are always aiming at pre-specified ends then we can never 
grow. The improvement of education does not rest upon the 
clarification of ends but in criticising our practice. (McKernan, 
2010, s. 60) 

McKernan menar att lärare behöver kunna kritisera det målsystem och 
den praktik som de befinner sig i, men det förutsätter samtidigt att sy-
nen på undervisning i termer av mål och resultat problematiseras. 
Kanske är det så att det är dags att på allvar ifrågasätta om det före-
skrivna sättet att arbeta verkligen fungerar i ett utbildningssystem (ibid.). 
Det finns en lång tradition av att se på mål på ett instrumentellt sätt, då 
detta sätt att se infördes av Franklin Bobbit redan i början av 1900-talet. 
Senare utvecklades den instrumentella synen också av exempelvis Mager 
som satte upp kriterier om vad det innebär att formulera undervis-
ningsmål och han definierade ett undervisningsmål till följande; ”an 
objective describes an intended result of insturction, rather than the process on in-
struction itself” (McKernan, 2010, s.58). Magers sätt att beskriva undervis-
ningsmålens karaktär sammanfaller på många sätt med en resultatfoku-
serad läroplan som idag är dominerande i Sverige och i många andra 
länder. Det centrala i formuleringen är således att målet skall beskriva 
det förväntade resultatet och inte undervisningens process eller elever-
nas förståelse för ett visst ämnesinnehåll.  

Målens starka ställning kan också ha en negativ inverkan på det ämnes-
specifika innehållet (McKernan, 2008; 2010).  Att använda sig av mål 
gentemot ett specifikt ämnesinnehåll avspeglar inte olika ämnesdiscipli-
ner och inte heller den komplexitet som finns inom varje ämnestradit-
ion. Problematiken med mål är sålunda också kopplat till en förenkling 
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av ämnets innehåll och logik vilket belyses på följande sätt av McKer-
nan, 2010:   

The knowledge, values and dispositions of a discipline like 
Mathematics are not easily incorporated in mere lists of objec-
tives. Can a list add up to real epistemic coherence? Objectives 
do not reflect the internal logic of a discipline or subject. (McK-
ernan, 2010, s.8) 

I exemplet nämns ämnet matematik, men detta påstående bör gälla för 
alla ämnen, eftersom varje ämne har sin egen ämneslogik och förutsätt-
ning. Ett starkt mål- och resultatfokus kan begränsa hur lärare tar sig an 
det ämnesspecifika innehållet i kursplanerna. McKernan menar således 
att detta medför en typ av styrning av vilken kunskap som ska eftersträ-
vas eller vilket kunnande som kan nås. Målen blir en alltför snäv ram för 
ämnesinnehållet att rymmas inom. Lärare blir därför mer av utförare i 
ett målstyrt system med redan förutbestämda mål och inte upptäckare 
av ett komplext ämneslandskap (ibid. s. 60).  

Lo & Pong (2005) har undersökt vad som gynnar elevers lärande. Ge-
nom ett stort antal (29 stycken) genomförda learning study4 har de un-
dersökt vad elever behöver lära sig för att utveckla ett visst kunnande. 
Utgångspunkten är att lärare behöver undersöka vad som bidrar till lä-
rande hos eleverna. Detta förutsätter också att lektionsplaneringen tar 
sin utgångspunkt i elevernas nuvarande förståelse i relation till det som 
undervisningen ska handla om. Det handlar således inte om generella 
metoder som lärare använder utan fokus är på vad eleverna ska lära sig 
på lektionen och lärarens iscensättande av ett visst ämnesinnehåll i klass-
rummet.  

4 Learning study presenteras utförligare i metodkapitlet.  
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…we think that teaching arrangements can only be judged by 
how the learning of something is being made possible. In other 
words, attention must be paid to what is to be learnt (p.11) 

Lo och Pong (2005) framhåller att undervisning bör bedömas utifrån 
vad som görs möjligt för eleverna att lära sig på lektionen. Detta synsätt 
innebär att om eleverna inte lär sig det som var avsett på lektionen så 
beror det inte på elevers eller på lärares tillkortakommanden. Det beror 
främst på om ämnesinnehållet gjordes möjligt att lära. Det handlar 
följaktligen om eleverna ges möjlighet att urskilja och därmed lära sig 
det som är nödvändigt för att utveckla ett visst kunnande. Lo & Pong 
(2005) anser att det råder ett gap mellan hur lärare tar sig an målen med 
utbildningen, hur de förstår och omsätter lärandemål i klassrummet, 
vilka strategier de använder sig av samt hur detta hänger samman med 
elevernas resultat. Detta gap behöver uppmärksammas och problemati-
seras. 

De visar genom följande modell på detta existerande gap vid lektions-
planering: 
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Figur 4. Modellen visar gapet som existerar vid lärares lektionplanering och 
som behöver överbryggas, (Lo & Pong, 2005, s. 23). 

För att ta reda på vad som krävs för att eleverna ska lära sig en viss sak, 
och för att ta sig an det gapet som visas i modellen ovan kan ett läran-
deobjekt5 formuleras (Lo & Pong, 2005). Inom ramen för lärandeobjek-
tets karaktär ställs exempelvis följande frågor vid lektionplanering; vilka 
är de kritiska aspekter som eleverna måste urskilja inom ramen för ett 
visst lärandeobjekt? Hur kan kunskap om elevernas förståelse för ett 
visst lärandeobjekt bidra till att vara en utgångspunkt vid planering av 
lektionen? Vilken typ av variationsmönster kan bäst användas för att 
hjälpa studenter att urskilja de kritiska aspekterna (s. 23)? Lärandeobjek-
tet behöver undersökas empiriskt eftersom man på förhand inte kan 
veta vad som är kritiskt för elevernas lärande. Det innebär att läraren har 
möjlighet att komma åt vanliga missuppfattningar som eleverna kan ha 

5 Lärandeobjektet beskrivs närmare under metodkapitlet.  
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med sig in klassrummet. Lärarna i Lo och Pongs studie undersöker ge-
nom lärandeobjektets form vad eleverna behöver urskilja för att de ska 
utveckla ett visst kunnande. Studien visar också att när lärarna utgick 
ifrån lärandeobjektet förändrades deras arbete med att omsätta läropla-
nen så att den upplevdes mer sammanhängande och meningsfull för 
dem. Det betyder att arbetssättet har potential att underlätta omsättand-
et av läroplanen.  Det här sättet att tänka kring planeringen av undervis-
ning innebär ett förändrat fokus. Lärarens planering syftar till att identi-
fiera kritiska aspekter i förhållande till elevernas förståelse av ett visst 
ämnesinnehåll:  

Teaching becomes a conscious structuring act, in which the 
teacher is supposed to mould learning experiences for students, 
to make it possible for them to discern the critical aspects re-
quired for understanding certain subject matter in a particular 
way, i.e., the object of learning. (Lo & Marton, 2005 s. 148)  

Lo och Marton (2005) anser att, om lärandeobjektet tas som utgångs-
punkt för lektionsplaneringen, påverkas den pedagogiska praktiken och 
läraren blir den som på ett medvetet och systematiskt vis bidrar till ele-
vernas lärande. Detta görs genom att utforska lärandeobjektet.  

Annan forskning som också har visat att elever lär sig bättre när kun-
skapsmål görs om till lärandeobjekt, enligt learning study, samt att lära-
res eget lärande förändras, är Wernbergs forskningsstudie. Syftet med 
Wernbergs (2009) studie var att utifrån ett variationsteoretiskt perspek-
tiv studera hur lärandeobjektet behandlades när lärarna arbetade med 
learning study. En av Wernbergs frågeställningar handlade om huruvida 
ett lärandeobjekt är detsamma som ett lärandemål. Hennes resultat visar 
att lärarna kan ha svårt att se hur olika målformuleringar hänger samman 
med varandra:  

Uppfattas inte alla dessa ”mål att uppnå” som delar av helheter, 
utan som enskildheter som skall hinnas med, finns risken att lä-

49 

 



LÄROPLANSTEORETISK FORSKNING 
 

raren checkar av vilka mål som har behandlats utan att se till om 
eleverna har skaffats sig en förståelse. Om man likställer elevers 
förmåga att nå målen med att de kan visa upp angivna kunskap-
er, utan att problematisera vad det faktiskt innebär att behärska 
dessa, riskerar måluppfyllelsen att bli något som på ett sätt kan 
liknas vid ett lopp där man räknar hur många elever som gick i 
mål utan att ta hänsyn till vad de har med sig för kunskap 
(Wernberg, 2009 s. 205-206).  

Wernberg anser att lärares fokusering på måluppfyllelse kan bidra till att 
lärare bockar av mål som avklarade istället för att de fokuserar på 
undervisningens ämnesinnehåll. Hon menar också i sin studie att sko-
lans kunskapsmål behöver problematiseras utifrån att kunskapsmål skil-
jer sig åt från lärandeobjekt. Skillnaden mellan ett lärandemål och ett 
lärandeobjekt är att målet är innehållsligt bestämt på förväg men det är 
inte lärandeobjektet. Läroplanens styrning med i förväg bestämda mål 
kan bidra till att lärares syn på innehållet visavi undervisningen görs mål-
inriktat. Det kan betyda att undervisningens anpassas i högre grad till 
målsystemet än till eleverna.  

SAMMANFATTNING 

Det här kapitlet har skisserat läroplansförändringar rörande grundskolan 
samt läroplansteoretisk forskning med fokus på övergången från regel-
styrning till mål- och resultatstyrningens genomslag i och med de båda 
läroplanerna, Lpo94 och Lgr 11. Läroplans- och kursplanemålens för-
ändrade funktion och deras allt starkare sammankoppling mot en utvär-
derande form kan ses som att lärare skall anpassa sig till mål- och resul-
tatstyrningens form. Det kan innebära att styrdokumentens anvisningar i 
relation till undervisningen kommer, för lärare, att handla om att mål 
måste nås men att undervisningens innehåll problematiseras i mindre 
utsträckning. Målen har genom dessa förändringar fått en allt mer do-
minerande ställning i den pedagogiska praktiken. Införandet av den del-
tagande målstyrningen kan ses som ett uttryck för att lärare förväntades 
anamma måltänkandet och förhålla sig till undervisningen genom att 
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formulera strävansmål. Detta visade sig vara allt annat än en enkel ekvat-
ion då olika målnivåer kom att bidra till att många lärare använde sig av 
uppnåendemålen istället för strävansmålen. En tänkbar anledning till att 
Lpo94 inte fick det genomslag i undervisningen som det var tänkt var 
just de dubbla målens roller för planeringen av undervisningen. I Lgr 11 
har strävansmålen ersatts av kunskapskrav och den kan ses som en re-
sultatstyrd läroplan. Den svenska läroplansutvecklingsprocessen ingår 
idag i en internationell och standardbaserad läroplanstrend som åter-
finns i många länder där mätning och resultat spelar stor roll vid inter-
nationella jämförelser av skolresultat. Det betyder att en viss typ av kun-
skap kommer att genereras och att vissa mekanismer blir överordnande. 
Att lärare ska vara tydliga och konkretisera mål kan ses som en del i 
denna trend då mål endast kan utvärderas om de är tillräckligt tydliga 
vilket är ett arv från New public management (NPM). Problemet som 
inte adresseras är om styrningsformen som sådan egentligen passar för 
skolverksamheten. Styrmodellen har inte utvärderats i förhållande till 
skolans verksamhet och inte heller har de grundantaganden som styr-
modellen vilar på ifrågasatts (Wahlström, 2009). I undervisningssam-
manhang skall läroplanen realiseras men vad konkretiserade mål innebär 
för lärare och elever i klassrummet hamnar ofta i skymundan både i den 
styrningspolitiska diskussionen och den läroplansteoretiska forskningen. 
Samtidigt finns det forskning som kritiserar målens framflyttade posit-
ion och det finns också forskning som på olika sätt pekar mot att målen 
tenderar att reducera ämnesinnehållet (Wahlström & Sundberg, 2012; 
Wernberg, 2009; McKernan, 2008, 2010; Lo & Pong, 2005; Lo & Mar-
ton, 2005).  

Att målens självklara position i klassrummet kan ifrågasättas och behö-
ver problematiseras är en utgångspunkt i den här avhandlingsstudien. 
Forskning har tidigare visat att arrangemanget learning study och ut-
forskande av lärandeobjektet har relevans för att öka elevernas lärande i 
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klassrummet. Trots detta har denna centrala aspekt av undervisningens 
villkor negligerats utifrån vad som egentligen bidrar till lärande hos ele-
verna (Marton & Morris, 2002). Forskare som har belyst elevers prestat-
ioner i relation till läroplansreformer har inte i någon större omfattning 
ägnat sig åt att undersöka vilka konsekvenser dessa reformer kan få på 
klassrumsnivå.  
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KAPITEL 3 

SAMHÄLLSKUNSKAPSDIDAKTISK 
FORSKNING  

I avhandlingens andra delstudie riktar jag mitt fokus mot ett av skolans 
ämnen då en grupp lärare i avhandlingens andra delstudie tillsammans 
prövar att utveckla undervisningen genom learning study.6 Avhandling-
ens ämnesfokus avgränsas nu till att handla om ämnet samhällskunskap.  

SAMHÄLLSKUNSKAPSÄMNETS KARAKTÄR OCH 
ÄMNESINNEHÅLL 

Samhällskunskap är ett relativt ungt skolämne som introducerades 
samma år som grundskolan infördes, 1962. Tidigare benämndes ämnet 
som medborgarkunskap och syftade då på att ge grundläggande allmän-

6 Learning study beskrivs utförligare under metodkapitlet. 
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bildning till eleverna. I och med demokratins framväxt, i efterdyningarna 
av andra världskriget, kom samhällskunskapen att få en framträdande 
position i skolan för att skapa demokratiska medborgare som också 
skulle inse vikten av att det var fred mellan länder (Larsson, 2012).  

I skolämnet samhällskunskap återfinns flera olika ämnesdiscipliner re-
presenterade såsom; nationalekonomi, sociologi statskunskap, rättsve-
tenskap och geografi (Bronäs & Selander, 2002). Historia, religionskun-
skap och geografi har generellt sett haft en starkare ställning i skolan än 
samhällskunskap. Detta beror på att samhällskunskapsämnet har haft 
olika framträdande positioner i de olika läroplanerna. Ibland har sam-
hällskunskapen omfattats i ett gemensamt SO-block, som exempelvis i 
Lgr 80. Ämnet har varit mer eller mindre synligt genom de olika läro-
planerna. Samhällskunskap har också definieras som ett svagt inramat 
ämne vilket innebär att lärares egna tolkningar av kursplanen har fått 
stor betydelse för planering och genomförande av undervisningen 
(Linde, 1993). Att ämnet är spretigt betonas av Bronäs och Selander 
(2002):  

… skolämnet samhällskunskap har blivit som ett kalejdoskop av 
löst sammanfogade delar, ett kollage av fragment som likt 
osammanhängande skärvor återspeglar olika delar av sinsemellan 
mycket olika universitetsämnen och kunskapsområden. (Bronäs 
& Selander, s.75)   

Bronäs och Selanders beskrivning av samhällskunskapsämnet visar att 
ämnet består av flera skilda kunskapsområden som tillsammans bildar 
ämnets helhet. Samhällskunskapens uppgift har alltid varit att fostra de-
mokratiska medborgare oavsett gällande läroplan. Ämnets syfte har där-
för varit tvåfaldigt, dels att ge individen förutsättningar att klara sig i 
samhället, dels att bidra till att upprätthålla en fungerande demokrati 
(Larsson, 2012). Detta syfte är också något som återfinns i dagens läro-
plan/kursplan för grundskolan när det gäller samhällskunskapens upp-
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gift; Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de 
mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt (Lgr 11, s. 
199).  

Samhällskunskapsämnet har haft en central roll för att förankra de 
grundläggande värden som det svenska samhället vilar på.  Trots en så-
dan ställning som ett ämne som särskilt lyfter fram och återknyter till 
skolans övergripande mål och värdegrund är inte forskning som rör 
samhällskunskapsundervisningens genomförande speciellt omfattande. 
Hur eleverna ges möjlighet att utveckla demokratiska förmågor och på 
vilket sätt lärarna skall ta sig an undervisningsinnehållet behöver därför 
undersökas. 

SAMHÄLLSKUNSKAPSÄMNET I NATIONELLA 
OCH INTERNATIONELLA UTVÄRDERINGAR  

Skolverket genomförde en utvärdering av grundskolan 2003, (NU-03) 
där de undersökte lärarkompetens och undervisningskvalitet, arbetsfor-
mer, elevinflytande och bedömnings- och betygsfrågor. Utvärderingen 
visade att samhällskunskapsundervisningen bedrevs med ett öppet kli-
mat där eleverna gavs tillfälle att diskutera och föra fram sina åsikter. 
Trots det visade den nationella utvärderingen att eleverna hade svårt att 
exempelvis föra resonemang om grundläggande samhällsvetenskapliga 
perspektiv. Det fanns vissa förhållanden som pekades ut som problema-
tiska då det gällde undervisningen i samhällskunskap. När eleverna fick 
föra fram sina åsikter grundades de inte i de demokratiska grundvär-
dena. Trots att eleverna lämnade grundskolan med ett godkänt betyg 
hade de inte utvecklat tillräckligt goda kunskaper om grundläggande 
demokratiska värden.  

Undervisningen i samhällskunskap handlar i grundskolan om att elever-
na ska utveckla förståelse om hur individen och samhället påverkar 
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varandra i relation till sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, medi-
ala och politiska aspekter (Lgr 11). I den nationella utvärderingen (NU-
03) lyftes bland annat områden som demokrati och ekonomi fram som 
delar där det fanns ytterligare att önska. Inom området demokrati fick 
eleverna svara på frågan hur de skulle beskriva demokrati. Två tredjede-
lar svarade ”folkstyre” eller ”folket bestämmer”. De svaren återspeglar en 
lexikalisk förklaring som återfinns i läroböckerna. Vidare skriver man i 
utvärderingen att; ”det är ytterst få elever som ger mer utförliga förklaringar eller 
problematiserar begreppet. Demokrati som beslutsprocess dominerar alltså helt i sva-
ren på samma sätt som 1992” (NU-03, s. 81.). Inom ämnesområdet eko-
nomi konstateras att elevernas kunskaper är bristfälliga hos en stor andel 
elever:  

Det är sämre ställt med måluppfyllelsen när det gäller innebör-
den av enkla ekonomiska termer, t.ex. inflation, BNP, offentlig 
sektor och progressiv skatt. På denna typ av enkla faktafrågor 
om vardagsnära ekonomiska termer, svarar visserligen ungefär 
50 procent av eleverna rätt, men närmare en tredjedel av elever-
na anger att de inte vet vad som menas med ekonomitermerna. 
(Skolverket, 2004, s.87-88) 

Kunskapsluckor återfanns hos hälften av eleverna när det handlade om 
förståelse för ekonomiska begrepp som berörts i undervisningen. Ut-
värderingen visade att en del elever inte utvecklade någon komplex för-
ståelse för de begrepp som togs upp i undervisningen. Eleverna kunde 
inte beskriva vad ett demokratiskt styrelseskick gick ut på eller på vilket 
sätt exempelvis diskrimineringslagen förhindrar vissa lagstadgade och 
grundläggande friheter.  

Lärarnas samhällskunskapsundervisning utvärderades i NU-03. Lärarnas 
betydelse i relation till att utveckla undervisningen underströks tydligt i 
utvärderingen: 

Utvärderingen av de samhällsorienterande ämnena i NU-03 sät-
ter mycket starkt fokus på vikten av att lyfta fram lärarens tolk-
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ning av sitt uppdrag, av att uppmärksamma lärarens förutsätt-
ningar att utföra sitt uppdrag samt att uppmärksamma och vid 
behov utveckla lärarens didaktiska kompetens. (Skolverket, 2004, 
s.96) 

Lärares tolkning av sitt undervisningsuppdrag lyftes fram och lärares 
didaktiska kompetens uppmärksammades. När det gällde lärarnas plane-
ring av undervisning så visade utvärderingen att lärarna gärna utgick från 
sina egna idéer och egna stoffprioriteringar istället för att grunda sin 
undervisning i kursplanens mål (Skolverket, 2004): 

 Läraren måste i större utsträckning basera sin undervis-
ning på styrdokumentens mål och mindre på egna idéer 
och egna stoffprioriteringar. 

 So-lärarna är inte särskilt insatta i styrdokumentens mål 
och betygskriterier. De behöver fortbildning att tolka 
styrdokumenten. 

 Se över innehållet i So-undervisningen. 

 So-undervisningen bör ha färre och tydligare kun-
skapsmål. ”Hellre mycket om lite än lite om mycket” är 
en beprövad strategi för att fördjupa elevers kunskaper. 
Men då behövs sannolikt färre mål och en ökad preci-
sering och konkretion i målbeskrivningarna. (Skolverket 
2004 s. 130-133) 

Det som framkom och som blev utvärderingens resultat när det gällde 
lärarna var att de behövde släppa sin egen stoffprioritering och utbildas i 
hur de skulle tolka styrdokumenten. Skolverket menade att det behöv-
des färre men tydligare mål för att komma åt det yt-lärande som elever-
nas visade på när det gällde ämnesrelaterade begrepp. Lärarna gav ut-
tryck för att samhällskunskap och religionskunskap var de två mest krä-
vande ämnena att undervisa i av de fyra so-ämnen (NU-03, s.62).  

Det är mer än tio år sedan NU-03 genomfördes men Skolinspektionens 
rapport (2013:04); Undervisning i SO-ämnen år 7-9. Mycket kunskap men för 
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lite kritiskt kunskapande, visar på liknande förhållanden som togs upp 
som problematiska redan för tio år sedan när det gäller samhällskunskap 
och övriga SO-ämnen (s. 12-15):  

 Resultaten från granskningen visar att SO-
undervisningen i flera fall har en alltför stark inriktning 
mot faktakunskaper.  

 Lektionsobservationer visar att lärarna visserligen ofta 
genomför en genomtänkt lektionsstart men anknyter då 
alltför sällan till långsiktiga mål och kunskapskrav. Så-
tillvida är lektionerna oftast välstrukturerade men inte 
alltid målorienterade.  

 Granskningen visar att undervisningen sällan bygger på 
elevernas egna erfarenheter och tidigare lärande eller att 
läraren varierar lärverktygen för att möta elevernas be-
hov och intressen.  

Således känns resultatet igen från tidigare utvärdering där det framhålls 
att faktakunskaper tenderar att hamna i fokus i samhällskunskapsunder-
visningen och där elevernas förståelse inte används som utgångspunkt 
vid planering av lektioner.  

En internationell och återkommande studie som rör medborgar- och 
samhällsfrågor i skolan är, ICCS (International Civic and Citizenship Educat-
ion Study). Elevers kunskaper, attityder och värderingar undersöks i för-
hållande till demokrati- och samhällsfrågor hos elever i årskurs 8 och 9. 
Vilket syfte har exempelvis demokratiundervisningen för att värna om 
demokratins grundpelare? I en kunskapsöversikt från Skolverket (2011b) 
som relaterar till ICCS 2009 lyfts fram att det råder brist på en interdi-
sciplinär diskussion om vilken forskning som behövs i relation till SO-
ämnena. Man hänvisar till att det råder en brist på forskning som foku-
serar lärares undervisning och som omfattar demokratiska aspekter: 

Det tycks ju även finnas en relativ brist på studier som tar ett re-
jält tag i frågan om hur lärare lär ut demokrati i praktiken. Sker 
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exempelvis en demokratisk socialisation i skolan genom lärares 
olika sätt att lyfta fram demokratiska dilemman – som exempel-
vis yttrandefrihet ställt mot respekten för olikheter – i syfte att il-
lustrera demokratins gränser, styrkor eller svagheter? Fler sådana 
studier är fortfarande önskvärda. (Skolverket, 2011b, s. 121) 

Forskning som berör olika typer av demokratiska dilemman och hur 
dessa behandlas ur ett klassrumsperspektiv efterlyses i kunskapsöversik-
ten. Det finns för lite kunskap om hur lärare undervisar kring frågor 
som rör demokrati, enligt utredningen. Det rör ämnet samhällskunskap 
men det rör också andra ämnen som exempelvis historia.  

Utvärderingar av grundskolan visar, när det gäller samhällskunskap, att 
eleverna inte fullt ut ges möjligheter att utveckla de kunskaper och för-
mågor som läroplanen föreskriver. Kraven på att testa och jämföra ele-
vers kunskaper har ökat. Detta sker genom nationella prov och internat-
ionella jämförelser inom ramen för en mål- och resultatstyrd skola. 
Skolverket menar att målen behöver göras tydligare av lärarna. Lärarna 
anses inte heller tillräckligt insatta i läroplanens mål eller kunskapskrav. 
Målen framhålls som centrala i undervisningen. För lärare innebär det 
att de åläggs att fokusera på målen för undervisningen (genom läropla-
nen) eftersom dessa skall ligga till grund för bedömningen av elevens 
kunskaper. Arbetet med att tolka och omsätta läroplanen kräver rejäla 
insatser av lärare. Här visar sig å ena sidan vad lärare bör göra i enlighet 
med vad styrdokument och myndigheter säger (styrningsperspektiv) å 
andra sidan vad de själva faktiskt gör (professionellt perspektiv).  Må-
hända är det så att elevernas kunskaper i samhällskunskap delvis är för 
ytliga, om det nu är så, därför att lärares målfokusering i undervisningen 
leder dem bort från vad som egentligen skulle bidra till att utveckla 
undervisningen.  

När samhällskunskapsämnet förs på tal brukar de nationella utvärde-
ringarna lyftas fram, vilket enligt mig visar på att det länge har saknats 
bättre alternativ att utgå ifrån, för att resonera om samhällskunskapsun-
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dervisningen på ett kvalitativt sätt. Utvärderingarna är inte forskning i 
den bemärkelsen att de har prövats av forskarsamhället. Det är dessu-
tom en ensidig bild som åskådliggörs där undervisningen oftast beskrivs 
i termer av vad som måste göras bättre i enlighet med vad styrdokumen-
ten gör gällande.  Den kritiska granskningen av vad detta kan betyda ur 
ett undervisningssammanhang saknas många gånger. Jag är inte förvis-
sad om att utvärderingarna faktiskt lyckas fånga vad som sker i under-
visningsprocessen. Utvärderingarna fyller förvisso en funktion och det 
kan vara att de visar eventuella problemområden. Ett sådant tänkbart 
område att följa upp skulle vara att det behövs mer forskning om vad 
som sker i samhällskunskapsundervisningen. Genom att studera vad 
som sker mellan lärares tolkning och realisering av kursplanens innehåll 
kan undervisningsprocessen nyanseras.  

DEN SAMHÄLLSDIDAKTISKA FORSKNINGENS 
INRIKTNING OCH RELEVANS FÖR STUDIEN 

Den didaktiska forskningen inom de samhällsvetenskapliga ämnena är 
inte lika välutvecklad som exempelvis inom de naturvetenskapliga äm-
nena (Johnsson Harrie, 2011). Forskningen inom de olika samhällsve-
tenskapliga ämnena skiljer sig också åt när det gäller omfattning. Sko-
lämnet samhällskunskap är exempelvis mindre beforskat än skolämnet 
historia. När det gäller forskning som inbegriper samhällskunskap och 
lärares undervisning, det vill säga en didaktisk inriktad forskning, är 
forskningsfältet begränsat. Tidigare studier utgörs främst av studier som 
rör demokratifrågor eller läromedel (Skolverket, 2012).  

Studien har en samhällskunskapsdidaktisk inriktning. En avgränsning 
görs därför redan inledningsvis där skillnad görs mellan samhällsdidaktik 
och samhällskunskapsdidaktik där jag använder mig av den senare. Sam-
hällskunskapsämnet är i den här studien mest intressant utifrån ett 
undervisningsperspektiv.  På det sättet exkluderas sådana studier som 
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generellt fokuserar exempelvis demokrati i skolan utan att ha någon di-
rekt koppling till de didaktiska frågorna. Jag väljer också att göra en av-
gränsning till det svenska samhällskunskapsdidaktiska fältet eftersom det 
är vad som fokuseras i avhandlingsarbetet. Johnsson Harrie (2011) har 
gjort en inventering av den svenska forskningen, om de samhällsoriente-
rande ämnena, inkluderat samhällskunskap, mellan åren 2000 och 2011. 
För att se vilka forskningsområden som står i fokus och vilka områden 
som är mindre beforskade delar hon in inventeringen i tre kategorier: 
ämnesundervisningens betingelser, talet om den samt utförandet av den 
och dess resultat. När det gäller samhällskunskap visar Johnson Harrie 
(2011) att forskningen varit blygsam under perioden. Den forskning 
som återfinns i den första kategorin handlar om och domineras av läro-
medelsstudier. I den andra kategorin återfinns studier som domineras av 
olika typer av demokratiaspekter i relation till elevers förståelse och lära-
res undervisning. I den tredje kategorin som berör pågående undervis-
ning i samhällskunskap finns det få studier eftersom samhällskunskaps-
lärarnas praktik inte varit föremål för något större forskningsintresse 
(ibid.).  

Johnsson Harrie (2011) använder sig av kategoriseringar av de studier 
som finns gjorda inom de olika samhällsämnena men menar att en stu-
die kan relatera sig till fler än en kategori samtidigt. Det finns minst 
forskning genomförd inom den tredje kategorin som handlar om lärarna 
och den pågående undervisningen i samhällskunskap. I relation till den 
här avhandlingsstudien kan jag se att det finns beröringspunkter till alla 
tre kategorierna men på olika vis då den första delstudien i avhandlingen 
kan placeras inom den andra kategorin, lärarnas tal om undervisning och 
mål, medan den andra delstudiestudien återfinns inom den tredje kate-
gorin, där lärarna undervisar om samhällskunskap. På sätt och vis åter-
finns även den första kategorin i avhandlingen eftersom lärares motta-
gande av läro- och kursplan kan sägas handla om undervisningens be-
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tingelser. Det som är centralt för det didaktiska sammanhanget är att 
avhandlingen fokuserar komplexiteten av lärares planering och genom-
förande av undervisning insatt i det rådande gapet mellan styrning och 
utförande. Studiens avgränsning sker således inom det delområde som 
är minst beforskat när det gäller samhällskunskap.  

Att det är samhällskunskap som är utvalt i den andra delstudien har så-
ledes att göra med att ämnet är uppbyggt av flera discipliner som bidrar 
till en särskild ämneskomplexitet.  Samhällskunskapens ämnesinnehåll 
ska bidra till att eleverna utvecklar förmågor så som; reflektera, kritiskt 
granska, värdera och analysera över hur individer och samhällen formas (Lgr 11). 
Samhällskunskap har en heterogen ämnesgrund bestående av flera disci-
pliner som jag menar bidrar bättre än många andra skolämnen till att 
kunna visa på ett didaktiskt dilemma mellan tolkandet av läroplans-
mål/kunskapskrav och undervisningens realisering. Ett antagande som 
jag gör är att det kan vara svårare för lärare att undervisa i ämnen som 
ska utveckla komplexa förmågor hos eleverna. Därför passar samhälls-
kunskap extra väl för studiens genomförande. 

FORSKNING OM 
SAMHÄLLSKUNSKAPSUNDERVISNING 

Forskning som behandlar undervisning och samhällskunskap är begrän-
sad, men har sedan 2011 ökat i omfattning. På 90-talet genomfördes 
olika studier som fokuserade lärares undervisning i samhällskunskap. 
Svingby genomförde exempelvis en undersökning och analys i mitten av 
1990-talet, rörande provfrågor som SO-lärare konstruerat. Det visade 
sig att majoriteten av frågorna hade konstruerats så att de skulle besva-
ras med faktamässiga och korta svar av eleverna. Svingby fann att det 
rådde skillnad mellan vad lärarna sade sig eftersträva i sina provfrågor 
och vad provens frågor faktiskt testade. Lärarna sade sig vilja ställa frå-
gor till eleverna som handlade om att de utvecklade sin analys- och slut-
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ledningsförmåga men i realiteten gjorde de inte det (Skolverket, 2012). 
Det är ett intressant resultat i förhållande till den här studien eftersom 
det implicerar att vad lärare säger att de gör och vad de i själva verket 
gör, kan skilja sig åt.   

Vernersson uppmärksammade lärares undervisning i samhällskunskap 
1999, där han utifrån en fenomenografisk studie undersökte grundskol-
lärares uppfattningar av den egna undervisningen i samhällskunskap. 
Vernersson ville ta reda på hur lärarna definierade ämnet och vilka skäl 
som ansågs som de viktigaste till att eleverna skulle studera samhälls-
kunskap. Han undersökte ämnets selektions-, kommunikations-, organi-
sations-, planerings-, utvärderings- och fortbildningsfrågor. En av de 
frågor som ställdes i undersökningen handlade om hur lärarna valde att 
tydliggöra sina undervisningsmål i samhällskunskap. Lärarsvaren katego-
riserades till tre olika utfallsrum där de antingen var målrelaterade, kun-
skapsområdesrelaterade eller situationella/ad hoc-relaterade. De flesta 
svar placerades inom kategorin målrelaterade där tolkningen av ämnes-
målen upplevdes som problematiska. Lärarna svarade att deras sätt att 
tydliggöra målen för eleverna kunde innebära att eleverna delgavs målen 
för ett aktuellt arbetsområde (Vernersson, 1999). Vernersson framhåller 
i sin studie att lärarens didaktiska val sker i både ett personligt och situ-
ationellt samspel mellan lärare, elev samt ämnesinnehåll och där fokus 
bör riktas mot hur dessa komplexa samspel påverkas av bland annat 
skolkoder eller ramfaktorer. Vernersson åskådliggör att lärares didak-
tiska val sker i ett komplext samspel. Det samspel som avses undersöks i 
den här studien mellan styrning och elevers lärande. Det som är intres-
sant i Vernerssons studie, i relation till den här studien, är att han ger 
exempel på hur lärare tar sig an målen, vilket visar på en icke-
problematiserande hållning.  

Sandahl (2011) har genom en fallstudie undersökt gymnasielärares 
undervisning om globalisering som en avgränsad del inom samhällskun-
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skapsundervisningen. Sandahl tar sin utgångspunkt i lärarnas tal om 
undervisningen. När lärarna diskuterar innehåll och mål handlar en cen-
tral del av diskussionen om hur de ska balansera mellan att kombinera 
kunskaper och fostrande mål. Samhällskunskap inbjuder till komplexa 
diskussioner mellan lärare och elev. En av lärarna i studien säger angå-
ende samhällskunskapens karaktär;  

Den känslan får man ju ofta som lärare i samhällskunskap. Att 
saker och ting kan beskrivas på fyra olika sätt och kan förklaras 
på fyra olika sätt också. Det är ju en bra känsla. Det vill man ju 
förmedla till eleverna; att det här är stora och komplexa frågor 
som vi måste titta på det från olika håll och kanter hela tiden. 
Men det är ju också en frustration som man både som lärare och 
i ännu större utsträckning som elev kan uppfatta. (Sandahl, 2011 
s.143) 

Läraren i studien lyfter fram att samhällskunskapens innehåll ständigt 
kan analyseras utifrån flera perspektiv. Ämnesinnehållet, i det här fallet 
globaliseringsbegreppet, visar sig vara ett begrepp som är mångfacetterat 
vilket kan innebära viss frustration för lärare och elever. Ett utmärkande 
drag hos lärarna i Sandahls studie är att de kombinerar kunskapsmål 
med fostransmål eftersom de vill att eleverna ska utmanas i den världså-
skådning som de för stunden har. Målet är att eleverna ska bli ansvars-
fulla medborgare och kunna ta ställning utifrån flertalet perspektiv sam-
tidigt som lärarna är medvetna om att detta bidrar till att elevernas 
världsbild blir allt mer tilltrasslad. När det gäller globalisering kan detta 
resultera i att eleverna istället utvecklar en känsla av maktlöshet då en 
fråga initialt kan uppfattas som hanterbar men genom en problematise-
ring från lärarens sida kan öka i komplexitet och framstå som olöslig.  

Sandahl menar att lärares svårigheter med att balansera kunskapsmålen 
mot fostransmålen är en viktig aspekt av de didaktiska överväganden 
som lärare behöver göra när det gäller val av metoder, innehåll och be-
dömning i samhällskunskap. För att eleverna ska kunna organisera, sys-
tematisera, analysera och kritiskt granska samhällsfrågor behöver de ha 
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fem kunskaper som beskrivs som; samhällsvetenskapligt perspektivtagande, 
samhällsvetenskaplig kausalitet, samhällsvetenskaplig slutledning, samhällsveten-
skapliga belägg och samhällsvetenskaplig abstraktion (Sandahl, 2011). Att ele-
verna utvecklar kunskaper så att de kan använda sig av samhällsveten-
skapliga belägg innebär att de kan dra slutsatser om samhällsfenomen 
utifrån de analysmodeller som ämnet erbjuder och att eleverna kan skilja 
mellan vad de tycker och vad de samhällsvetenskapliga förklaringarna 
erbjuder. En av de viktigaste slutsatser som Sandahl drar från sin studie 
är att lärarna använder sig av dessa fem kunskaper för att kvalificera ele-
vernas samtal om samhället vilket bidrar till ett uppnående av både kun-
skapsmål och fostransmål.  

Lindmark (2013) har undersökt vilka ämneskonceptioner som finns re-
presenterade hos samhällskunskapslärare. Han visar att det finns fyra 
olika ämneskonceptioner såsom: den fakta- och begreppsinriktade, den värde-
grundsinriktade, den samhällsanalytiskt inriktade och den medborgarfärdighetsin-
riktade ämneskonceptionen. Genom tre olika delstudier undersöks vilka äm-
neskonceptioner som återfinns hos lärarna. Trots att den medborgarfär-
dighetsinriktade ämneskonceptionen dominerar lärarnas utsagor är det 
den fakta- och begreppsinriktade ämneskonceptionen som blir realiserad 
i undervisning och skriftliga prov. Det finns ett glapp mellan intention 
och realisation hos lärarna där fakta och begrepp dominerar samhälls-
kunskapsundervisningen. Lindmark menar också att undersökningen 
visar att de samhällsvetenskapliga ämnena som tidigare visats, är vaga: 

Vidare kvalificerar analysen den bild av samhällsvetenskapliga 
ämnen som generellt vaga, genom att visa att kodning, klassifi-
kation och kontroll skiljer sig åt mellan ämneskonceptionerna, 
där de fakta- och begreppsinriktade och värdegrundsinriktade 
ämneskonceptionerna har en starkare kodning, klassifikation och 
kontroll än de samhällsanalytiskt inriktade och medborgarfärdig-
hetsinriktade ämneskonceptionerna. (Lindmark, 2013, s. 165) 
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Liksom den undersökning som Svingby genomförde under 90-talet visar 
Lindmark att samhällskunskapslärarna har en intention med sin under-
visning som inte alltid realiseras i klassrummet då den fakta- och be-
greppsinriktade ämneskonceptionen får företräde i högre grad än de mer 
analytiskt inriktade ämneskonceptionerna. Dessutom skulle Lindmarks 
resultat kunna ses, åtminstone till viss del, kunna bekräfta de nationella 
samt internationella utvärderingar som genomförts när det gäller sam-
hällskunskapsämnet. Ämnet tenderar att vara vagt och målen svårbe-
gripliga. Den faktamässiga delen av samhällskunskap dominerar i under-
visningen, och när komplexa ämnesbegrepp, som exempelvis globali-
sering, väl fördjupas i undervisningen kan det leda till att eleverna ut-
vecklar en känsla av maktlöshet (Vernersson, 1999; Sandahl, 2011; 
Lindmark, 2013). Resultaten från forskningsstudierna pekar mot att det 
behövs fler studier som tar sig an frågan om undervisningens villkor 
utifrån lärarnas förståelse för kursplanens ämnesinnehåll samt elevernas 
förståelse. 

Annan forskning som har relevans för ämnet samhällskunskap och lära-
res arbete med bedömningsfrågor, betygsättning, återkoppling samt lära-
res tolkning av styrdokument återfinns hos Grönlund (2011), Karlefjärd 
(2011), Karlsson, (2011) Jansson (2011) och Odenstad (2010). Resulta-
ten från dessa studier har bidragit till ökad kunskap om samhällskun-
skapslärares komplexa uppdrag med att realisera samhällskunskapens 
innehåll. För att ta reda på lärarnas uppfattningar i förhållande till 
undervisningspraktiken har man använt sig av enkäter, intervjuer och 
dokumentanalyser. Forskning som handlar om vad som pågår i klass-
rummet i undervisningssituationen utgör en förvånansvärt liten del av 
den forskning som förekommer och som rör samhällskunskap.  Här 
finns ett befintligt men mindre beforskat kunskapsområde, men som har 
potential att bidra med kunskap om samhällskunskapsundervisningens 
realiserande.  
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FORSKNING MED UTGÅNGSPUNKT I KLASSRUMMET – 
EXEMPLET HISTORIA OCH SAMHÄLLSKUNSKAP  

En forskningsinriktning som har fokus på att utveckla kunskap om ele-
vers lärande av ett visst ämnesinnehåll utgörs av variationsteoretiska 
studier. Inom den här inriktningen används ofta en viss design för att 
utveckla kunskap om elevers lärande, närmare bestämt learning study 
(Marton, 2015; Runesson, 2012). Då learning study har visat sig vara en 
framkomlig väg för att undersöka och förbättra matematikundervisning-
en, menar jag att den också borde vara av intresse för att undersöka och 
utveckla kunskap om samhällskunskapsundervisningen (Kullberg, 2010).  
Det finns dessutom relativt få studier som handlar om samhällskun-
skapsundervisning och innehållets behandling. Jag exemplifierar därför 
studier som gäller både historieundervisning och samhällskunskapsun-
dervisning. Att elever inte utvecklar de förmågor eller det ämnesdjup i 
samhällskunskap i den utsträckningen som läroplanen och kursplanen 
föreskriver visar att detta förhållande behöver undersökas (NU-03; Skol-
inspektionen, 2013). Vilken undervisning bidrar till att eleverna utveck-
lar de förmågor som återfinns i samhällskunskap? Vilken typ av forsk-
ning kan bidra med att en sådan kunskap utvecklas?  

Den rådande läroplanen föreskriver att elever ska utveckla vissa ämnes-
specifika förmågor som uttrycks genom kunskapskraven. I samhällskun-
skap ska eleverna exempelvis utveckla förmågan att föra välutvecklade 
och väl underbyggda resonemang (Lgr 11, s. 208). Läraren behöver där-
för utveckla kunskap om vad en elev kan när denne kan resonera välut-
vecklat och vad som skiljer olika typer av värdeord åt i kursplanen (ex-
empelvis; grundläggande, god, mycket goda). Den typ av kunskap som lärare 
ska erövra är därför specificerad för ett visst ämnesinnehåll. Carlgren 
(2011a) anser att forskning bör ”studera lärande och undervisning ur ett lärar-
perspektiv i betydelsen att skapa förutsättningar för elevernas lärande” (s. 75). För 
att ta reda på vad som krävs för att elever utvecklar vissa förmågor eller 
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lär sig en specifik sak, behöver forskningens frågor riktas mot lärares 
undervisning av ett specifikt ämnesinnehåll (ibid.). Forskningens inrikt-
ning bör således utgå ifrån att undersöka det ämnesspecifika innehållets 
behandling i klassrummet. Det handlar således om att utforska vad som 
sker i skärningspunkten mellan läraren och elevernas förståelse av ett 
visst undervisningsinnehåll. Detta kan ske när lärare tillsammans genom-
för en learning study där de försöker mejlsa fram vad som är avgörande 
för om en elev lär sig ett visst ämnesinnehåll och utvecklar vissa för-
mågor eller inte. Utforskandet av lärandeobjektet och analysen av sam-
bandet mellan undervisning och lärande kan fungera som en klinisk äm-
nesdidaktisk forskning (Carlgren, 2012). Eftersom studier om vad som 
bidrar till elevers lärande inom samhällskunskap inte domineras av klass-
rumsstudier av det här slaget är det rimligt att anta att inriktningen fyller 
en viktig roll för att öka kunskap om elevers lärande av ett specifikt äm-
nesinnehåll i samhällskunskap.  

Två studier med en sådan inriktning berör historieundervisning och har 
genomförts med fokus på elevers utvecklande av historiska kunnanden.  
Studierna undersöker elevers förmåga att resonera historiskt i termer av 
aktör och struktur, förmågans beskaffenhet och vad som krävs för att 
utveckla den (Lilliestam 2013), samt vad elever kan behöva lära för att 
kunna resonera om orsak samt tolka och använda källor (Nersäter, 
2014). Båda studierna berör historieundervisning på gymnasienivå. Lilli-
estams resultat visar bland annat att analysen av provlösningar och 
undervisningsmoment kräver att eleven urskiljer ett flertal kritiska 
aspekter förenade med förmågan. De kritiska aspekterna för förmågan 
att resonera historiskt i termer av aktör och struktur var:  

• skillnaden mellan strukturer och händelsekedjor, att en hi-
storisk situation kan ses i termer av aktörer och strukturer 

• urval av relevanta innehållsliga faktorer  
• urval och presentation av strukturellt inriktade faktorer  
• urval och presentation av aktörsinriktade faktorer  
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• samspel mellan aktörsinriktade och strukturella faktorer  
• antal relevanta faktorer  
• utveckling av dessa innehållsliga faktorer genom förklaring, 

jämförelse, värdering eller kausalt resonemang  
• skillnaden mellan implicita och explicita resonemang.           

(Lilliestam, 2013, s. 142) 

Lilliestam visar genom sin studie, att förmågan att resonera historiskt i 
termer av aktör och struktur, är komplex. Denna slutsats får direkta 
konsekvenser för undervisningen. Hon menar därför att undervisningen 
i historia behöver erbjuda olika sätt för eleverna att urskilja beskaffen-
heten hos aktör och strukturresonemang. Hennes slutsats är därför att 
lärare måste bli medvetna om vad som utmärker förmågans karaktär. 
Lärarna behöver ta reda på vad som behövs för att eleverna ska utveckla 
förmågan att förstå historiska förlopp i termer av aktör-struktur. Studien 
visade att lärandeobjektet var sammansatt vilket hör ihop med ämnets 
karaktär. Enligt Lilliestam har historia en viss ämneskomplexitet som 
samtidigt kan innebära att lärandeobjekten inom liknande ämnen kan bli 
svåra att avgränsa för lärare: 

Detta indikerar en problematik förenad med sammansatta läran-
deobjekt. Fortsatt forskning kan fördjupa förståelsen för kom-
plexa lärandeobjekt av olika slag inom historieämnet. Sådana 
finns emellertid inte bara inom historia, utan är vanliga i många 
av skolans undervisningsämnen och detta leder till frågan om 
problematiken med att hålla kvar komplexa och förmågeinrik-
tade lärandeobjekt också finns i andra ämnen. (Lilliestam, 2013 s. 
225)  

Lilliestam lyfter fram att sammansatta lärandeobjekt troligtvis finns 
inom andra undervisningsämnen än historia. Här kan en parallell dras till 
samhällskunskapsämnet eftersom ämnena i mångt och mycket har lik-
nande ämneskomplexitet vilket borde innebära att lärandeobjekt i sam-
hällskunskap således är komplexa för lärare att hantera. Argumentet 
grundas också utifrån resultatet från en studie av Holmqvist Olander 
och Sandberg (2013) som studerade demokratibegreppets behandling i 
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undervisningen.  De formulerade ett lärandeobjekt som definierades 
som: att eleverna skulle utveckla förståelse för demokratin genom att 
studera hur civila rättigheter praktiseras på samhällsnivå (2013). Resulta-
tet visade att eleverna behövde urskilja flera aspekter samtidigt för att 
förstå vad som utmärker en demokrati. Att utveckla kunnande om vad 
demokrati är innefattar att veta att man har rösträtt men behöver också 
inkludera vad som utmärker styrelseskick med mera. Lärandeobjektet 
definieras i den här studien som komplext eftersom det ses bestående av 
flera delar som är relaterade till varandra på ett specifikt sätt (ibid.). Hel-
heten av lärandeobjektet utgörs av dess specifika sammansättning. 
Denna studie indikerar att det som behöver undersökas är på vilket spe-
cifikt sätt som relationerna mellan de olika delarna inom samma läran-
deobjekt hör ihop samt hur eleverna förstår dessa komplexa samband.  

Nersäter (2014) poängterar på liknande sätt att komplexa lärandeobjekt 
kan vara svåra att hantera för lärare. Historielärare kan anse att det är 
svårt att göra avgränsningar av ett historiskt innehåll samt historisk för-
måga. Han skriver: att undersöka vad som karakteriserar förmågan att konstru-
era historiska förklaringar och vad elever behöver lära utgör exempel på ett omfat-
tande lärandeobjekt (s.150). Nersäter (2014) undersökte vad gymnasielever 
behöver lära sig för att kunna konstruera historiska förklaringar när de 
arbetar med källor i klassrummet. Det specifika innehållet i undervis-
ningen handlade om kapplöpningen om Afrika. Hans resultat visar att 
lärarna lyckades identifiera fyra kritiska aspekter som eleverna behövde 
urskilja för att de skulle kunna resonera om orsaker. Att lärandeobjektet 
var sammansatt även i denna studie visar följande resonemang: 

Samtidigt är det kanske inte så förvånande att de kritiska 
aspekterna framträdde på något olika vis om man accepterar be-
skrivningen att förmågan att resonera om orsak, tolka och an-
vända källor är två ömsesidigt beroende dimensioner av lärande-
objekt och som också omfattar kunnande av olika karaktär. 
(Nersäter, 2014, s. 146) 
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Enligt Nersäter kan lärandeobjektets sammansättning innehålla kun-
nande av olika karaktär. Det innebär att lärarna behöver upptäcka att 
olika förmågor kan relatera till varandra på olika sätt. Resultatet visar 
också att eleverna behöver urskilja att historiska förändringar har en 
orsak och de behöver därför också kunna tolka och förhålla sig kritiskt 
till olika typer av källor. De båda studierna rör historieundervisning på 
gymnasiet och resultaten visar att lärarnas arbete med att avgränsa lä-
randeobjekten är en process som kräver ett gediget kunskapsarbete av 
lärarna.  

Tväråna (2014) undersökte vad det innebär att kunna resonera om rätt-
visa i samhällskunskap på gymnasiet. Genom en fenomenografisk analys 
av elevernas uppfattningar visade sig skilda uppfattningar av rättvisa. 
Elevernas erfarande av rättvisa kunde därför initialt kategoriseras in un-
der följande tre kategorier; rättvisa som universellt värde, rättvisa som personligt 
värde, och rättvisa som principiellt värde (ibid.). Dessa kategorier användes 
sedan för att planera undervisning i tre olika lärarlag, från olika skolor, 
som genomförde learning study om begreppet rättvisa. Tväråna beskri-
ver hur lärarnas ämneskunnande kom till uttryck under tiden som de 
genomförde learning studyn. Resultatet visade att lärarna hade olika 
uppfattningar om grunderna för rättvisebegreppet som de skulle under-
visa om. Lärarna hade svårt att urskilja rättvisebegreppets grunder ef-
tersom de utgick från de egna övertygelserna som ibland byggde på 
normativa idéer, enligt Tväråna. När lärarna skulle fokusera skillnaden 
mellan en formellt stadgad rättvisa (juridisk dimension) och mer värde-
grundade åsikter lyckades de inte fullt ut eftersom de inte utgick ifrån 
begreppets skiftande innebörder.  Lärarna behövde således erbjuda ele-
verna vissa specifika förutsättningar. Att kunna resonera om rättvisa 
innebar att eleverna behövde urskilja flera och ibland konkurrerande 
innebörder av begreppet. Av den anledningen diskuterades begreppet 
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utifrån ett polysemantiskt resonerande vilket innebär en särskild slags 
argumentation: 

Detta slags argumentation utgår från att ett begrepps innebörd 
skiftar med utgångspunkter och värderingar. Dessa skiftande in-
nebörder vilar på olika maximer, snarare än att variera med varje 
ny situation. Samhällskunskapsämnet innefattar en rad begrepp, 
till exempel ”rättvisa”, ”frihet” och ”samhällsnytta”, som inom 
ramen för ämnets praktik bör diskuteras på detta sätt.    
(Tväråna, 2014, s. 33)  

Att kunna resonera om rättvisa innebär att eleverna kan ta olika per-
spektiv i argumentationen. Undervisningen i samhällskunskap behöver, 
enligt Tvärånas studie, ge förutsättningar för elever att kunna föra kvali-
ficerade resonemang om olika ämnesbegrepp. För att lärarna ska kunna 
erbjuda en sådan undervisning behöver formulering och analys av läran-
deobjektet och dess natur bli en medveten del av lärares planering. 
Tväråna fann att lärarna inte beaktade ett systematiskt analyserande av 
ämnesinnehållet. Hon skriver: 

Lärandeobjektsanalysen är en till stora delar förbisedd del av lä-
rares planeringsarbete, och kanske av den ämnesdidaktiska ut-
bildningen av lärare. Lärare i samhällskunskap förefaller att be-
höva analysera hur de själva förstår och erfar samhällskunskaps-
innehållet. Det är möjligt att många samhällskunskapslärare idag 
tar för givet att de med ett visst ämnesinnehåll avser samma sak 
som alla andra samhällsvetare. (Tväråna, 2014 s. 125) 

Den analys av lärandeobjektet som Tväråna syftar på i citatet innebär att 
lärare undersöker vad ett visst kunnande innebär. Det hon poängterar 
när det gäller samhällskunskap är att lärarna behöver resonera om hur 
de själva förstår ämnesinnehållet. Det är inte givet att lärare menar 
samma sak när de pratar om ämnesbegrepp som exempelvis rättvisa. 
Tvärånas resultat bidrar till att visa att undervisningen i samhällskunskap 
behöver problematiseras vidare. Här kan learning study bidra till att re-
lationen mellan lärares ämnesförståelse och elevernas kunskaper i sam-
hällskunskap fördjupas.   
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SAMMANFATTNING 

Samhällskunskap är ett skolämne som har haft rollen att fostra demo-
kratiska medborgare oavsett gällande läroplan för grundskolan. Den 
fostrande aspekten kvarstår men idag understryks att eleven ska utveckla 
en helhetssyn när det gäller sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, 
mediala och politiska aspekter (Lgr 11). Ämnet är svagt inramat vilket 
innebär att lärarens egen stoffrepertoar och intresse är dominerande för 
undervisningens planering (Linde, 2012). Detta är en intressant aspekt i 
förhållande till elevernas kunskapsnivåer då dessa, i allt för stor ut-
sträckning, har visat sig bestå, av ytliga och faktamässiga kunskaper. Ti-
digare utvärderingar har visat att elevernas förmåga att resonera om 
samhällsfrågor som exempelvis demokratins regler har varit bristfällig 
(NU-03). Forskning visar att lärare huvudsakligen använder sig av en 
fakta- och begreppsinriktad ämneskonception trots att de själva säger sig 
använda en medborgarfärdighetsinriktad ämneskonception. Detta kan 
leda till att eleverna lär sig fakta och begrepp utan att kunna sätta in dem 
i ett mer komplext sammanhang (Lindmark, 2013). Samhällskunskaps-
didaktisk forskning har i liten utsträckning adresserat undervisningens 
villkor kring lärares planering av undervisning i samhällskunskap.  Den 
befintliga forskningen om ämnesundervisningens förutsättningar består 
till stor del av dokument- och läromedelsanalyser, liksom studier av lära-
res tal om sin undervisning (Johnsson Harrie, 2011). Här menar jag att 
det finns anledning att fördjupa sig och utveckla kunskap om undervis-
ningens villkor och att det också finns tänkbara vägar för att göra det. 
Holmqvist Olander och Sandbergs studie (2013) visar ett exempel på en 
möjlig väg.  Genom att utforska lärandeobjektets natur, fick lärarna kun-
skap om vad det innebar för elever att utveckla förmågan att utveckla 
förståelse för demokratibegreppet.  

Sammanfattningsvis framträder en komplex bild av ämnet samhällskun-
skap som behöver kompletteras med studier om hur lärare realiserar 
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undervisningsinnehållet i klassrummet. Studier med relevans för under-
visning och elevers lärande i detta ämne är fortfarande svagt utvecklad. 
Den ämnesdidaktiska forskningen med utgångspunkt i att utforska lä-
randeobjektets beskaffenhet är begränsad när det gäller historia men 
också i andra ämnen. När det gäller samhällskunskap är den särskilt be-
gränsad. Det finns därför anledning att rikta fokus mot samhällskunskap 
i högre utsträckning än vad som tidigare har skett då de förmågor som 
eleverna ska utveckla kan ses som lika sammansatta som i historia 
(Holmqvist Olander & Sandberg, 2013). Lärare har olika förståelse för 
grundläggande samhällskunskapsbegrepp och samtidigt förväntas de 
undervisa så att eleverna utvecklar komplexa förmågor (Lindmark, 2013; 
Tväråna, 2014). Detta visar på gapet i lärares undervisningspraktik mel-
lan planering och realisering av ett, i kursplanen, formulerat ämnesinne-
håll. Det finns få studier som tar sin utgångspunkt i att adressera vad 
som krävs för att elever utvecklar ämnesspecifika förmågor i samhälls-
kunskap. Men de som finns aktualiserar att en ny typ av frågor behöver 
ställas i relation till vad undervisningen ska möjliggöra för lärande hos 
eleverna.  
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SYFTE 

Lärare har under de senaste tjugo åren behövt anpassa sig till flertalet 
reformer på den arena där de ska vara professionella. Det har varit en 
ovanligt reformrik period. Skolans förutsättningar har ändrats och om-
skapats och det som åskådliggjorts i de tidigare kapitlen har varit ett för-
sök att fånga in några centrala delar av reformeringen av svenska skola 
och hur detta kan påverka lärare och elever. Tidigare forskning pekar 
mot en inbyggd problematik på policynivå när det gäller målens position 
i en mål- och resultatstyrd skola (Wahlström, 2002). Från styrningshåll 
har målen länge haft en framträdande position i debatten där de ses som 
utgångspunkt för en lyckad undervisning på så sätt att de görs tydliga 
och är utvärderingsbara av lärarna. Syftet med avhandlingen är således 
att bilda kunskap om och undersöka hur lärare skapar förståelse i ge-
nomförandet av läroplanens intentioner att samtliga elever ska nå vissa 
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förutbestämda kunskapsmål. Det övergripande syftet konkretiseras i två 
frågeställningar som utmynnar i två sammanlänkande delstudier i av-
handlingen. Den första studien handlar om hur lärare i grundskolan tar 
sig an mål relaterade till undervisningen inom ramen för Lpo94. Den är 
öppen och explorativ till sin karaktär och resultatet av studien ledde till 
den andra delstudiens genomförande. I den andra delstudien har ett 
specifikt moment i samhällskunskap valts ut, inom ramen för Lgr11, för 
att se hur lärare skapar mening om mål och ämnesinnehåll då de använ-
der sig av en speciell design för att utveckla kunskap om undervisning-
en. I det här fallet valdes learning study då tidigare studier indikerar att 
lärares planering av undervisning genom learning study bidrar till högre 
kvalitet i undervisningen och att fokus på lärandeobjekt bidrar till nya 
kunskapsdiskussioner hos lärare (Runesson, 2008; Gustavsson, 2008; 
Wernberg, 2009).   

Jag har valt samhällskunskap utifrån argumentet att det genom sin äm-
nesstruktur erbjuder en särskild utmaning för lärare när de skall realisera 
undervisningsinnehållet i klassrummet. Samhällskunskap definieras som 
vagt och komplext eftersom det består av flera discipliner. Samhällskun-
skap är också mindre beforskat än andra skolämnen. Att samhällskun-
skapen erbjuder en särskild komplexitet passar väl då man kan anta att 
realiseringen av kursplanens innehåll blir svårare för lärare att precisera 
utifrån en komplex ämnesgrund.  

FRÅGESTÄLLNINGAR 

Frågeställning delstudie 1: 
På vilka sätt framträder lärarnas förståelse av kursplanemål då de beskri-
ver tolkningen och realiseringen av kursplanemål inom ramen för en 
mål- och resultatstyrd skola? 
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Frågeställning delstudie 2:  
Hur skapar lärare mening om kursplanemål, ämnesinnehåll och elever-
nas lärande när de genomför en learning study i samhällskunskap?  

DISPOSITION  

Avhandlingstexten består av nio kapitel som inleds med en introduktion 
om målens position och karaktär i dagens skolsystem. I avhandlingens 
bakgrundskapitel behandlas de läroplansförändringar som har reforme-
rat grundskolan de senaste åren med tonvikt på införandet av Lpo 94 
och Lgr 11. Sedan skisseras ett läroplansteoretiskt perspektiv i relation 
till en reformerad grundskola på 90-talet samt hur mål kan förstås och 
ses som en del av lärares planering av undervisning. I avhandlingens 
tredje kapitel avgränsar jag mig mot ämnesdidaktisk forskning med in-
riktning mot samhällskunskap. Under det fjärde kapitlet presenteras av-
handlingens syfte och frågeställningar. Därefter följer kapitel fem som 
tar upp avhandlingens teoretiska ansats som utgörs av en livsvärldsher-
meneutisk sådan. Det sjätte kapitlet beskriver studiens metod för båda 
delstudierna i avhandlingen. Jag har valt att dela upp dessa eftersom me-
toden skiljer sig åt när det gäller de två delstudierna. Kapitel sju och åtta 
rymmer de båda studiernas delresultat och i det avslutande och nionde 
kapitlet diskuteras de båda studiernas metod och resultat utifrån fråge-
ställningarna.   
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TEORETISKT RAMVERK  

HERMENEUTIK MED GRUND I LIVSVÄRLDEN 

Den förståelsegrund och tankevärld som används i det här avhandlings-
arbetet vilar på Gadamers terminologi med särskilt fokus på hans reso-
nemang om språk som grunden för en hermeneutisk ontologi. Språket 
och samtalet är förståelsegrunden för tolkning och bidrar till en process 
av en pågående utbredning av förståelsehorisonten (Gadamer, 1989). Jag 
har valt en hermeneutisk ansats eftersom lärarnas livsvärld utgör forsk-
ningsobjektet för undersökningarna i avhandlingen och för att det ge-
nom en sådan ansats finns möjlighet att närma sig lärarnas undervisning 
genom språket på ett varsamt vis. Ordet hermeneutik har grekiskt ur-
sprung och härstammar från mytologin om den grekiske guden Hermes 
som var gudarnas sändebud. Hermeneutiken har genom denna förkla-
ringsmodell en budbärande funktion (From & Holmgren, 2000). Ef-
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tersom hermeneutiken är mångfaldig och erbjuder både en teoretisk 
och/eller metodisk ingång kommer jag att skriva fram vad teorin bety-
der för det här sammanhanget och i den här avhandlingen. Samtidigt 
bygger hermeneutiken på en lång tradition och på en framväxt i ett ve-
tenskapssamhälle som under 1800-talet präglades av en stark syn på rat-
ionalism och positivism. Hermeneutiken är starkt förbunden med synen 
av historicitet eller en historisk horisont vilket innebär att hermeneuti-
ken bör sättas in i sitt historiska sammanhang som en del i en vidare 
förståelse. Ur ett forskarperspektiv handlar historicitet om att vara med-
veten om vilken förståelse och vilken tolkningsgrund som man har med 
sig in i tolkningen av data (Gadamer, 1960/1989). Den tolkningsgrun-
den kommer här till uttryck genom den bakgrund som har presenterats i 
avhandlingens inledande kapitel där synen på mål i undervisningsproces-
sen problematiseras utifrån såväl ett läroplansteoretiskt som didaktiskt 
perspektiv.  

Avhandlingen vilar på en skolnära och empiriskt grund vilket tillsam-
mans med en livsvärldshermeneutisk ansats konstituerar dess karaktär.  
Jag har valt att forma en egen ram för arbetet utefter användbarhet och 
inspiration där jag anlägger en hermeneutisk ansats ihop med en prax-
issnära och didaktisk utgångspunkt, vilket kommer att förklaras ytterli-
gare. Att ha en hermeneutisk ansats i relation till en praxissnära och di-
daktisk forskning är en utgångspunkt som idag används av olika fors-
kargrupper med intresse för meningsskapande kring lärares liv och ar-
bete. Styrkan med en sådan ansats är att hållningen bidrar och kan ut-
göra god grund för förståelse och reflektiv hållning i relation till empi-
riska data (Claesson, Hallström, Kardemark & Risenfors, 2011; Henriks-
son, 2012).  

Jag väljer inledningsvis att göra en kort tillbakablick på hermeneutikens 
framväxt där hermeneutiken förändras från att ha varit enbart metodo-
logisk till att bli en utgångspunkt för en livsvärldsansats. Dilthey lade 
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grunden för en tolkningsteori på metodologisk bas för en humanveten-
skaplig förståelselära som blev en motvikt till naturvetenskaperna och 
som sökte förståelse genom tolkning. Heidegger (1889-1976) med inspi-
ration från Husserl (1859-1938) och hans sätt att beskriva livsvärldsper-
spektivet, kom att ontologisera tolkningsproblematiken genom att ta sig 
an det epistemologiska subjektet där han teoretiserade och skrev fram 
hermeneutiken till en existentiell filosofi om varats mening i sitt främsta 
verk Zein und Zeit, 1927. Heidegger menar att människan alltid är en del 
av den värld som hon försöker förstå: 

Vi är inte endast epistemologiska åskådare till världen, vi är in-
bäddade i världen (ivärldenvaro) och indragna i praktiska be-
kymmer och ombesörjanden (Sorge). Tolkningen, som en del av 
detta som förstår sig självt som ett förstående vara framträder i 
detta sammanhang inte längre som en humanvetenskaplig me-
tod, utan blir ett förmedlande led i varaförståelse där man istället 
frågar efter varats mening. (översättning av; Kristensson Uggla, 
2005, s.28)  

Heidegger bidrog till en fortsatt utveckling av hermeneutiken som i och 
med honom innebar att fenomenologin gjordes hermeneutisk. Mening 
är någonting som blir i tolkningen mellan subjektet och objektet där 
förförståelsen träder in som en viktig aspekt av hur människan är i värl-
den och förstår världen. En upphävning av subjekt- och objektrelation-
en sker därmed och hermeneutiken blir en existentiell filosofi där tolk-
ning enligt Heidegger innebär att göra synligt det vi redan förstår ef-
tersom vi i någon mån alltid förstår ett fenomen som något (Gadamer 
1989/1997). Förändringen inom hermeneutiken innebar en förskjutning 
ifråga om inriktning från metodologisk till existentialistisk. Då vår för-
måga att tolka och förstå hänger samman med vår existens blir männi-
skans förförståelse särskilt intressant inom denna ansats då den alltid ses 
bidra till vår tolkning som en del av förståelsen. Att vara i förståelse kan 
ses som ett tillstånd av en ständig rörelse av en meningsskapande pro-
cess. Gadamer (1900-2002)  var en av de viktigaste företrädarna för livs-
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världshermeneutiken och han förde fram tanken om att det inte finns en 
riktig och sann tolkning utan alternativa sådana, utan mer eller mindre 
trovärdiga sådana. Sanningen kan således inte fångas av en metod som 
föregångarna Schleiermacher och Dilthey lade fram. Hermeneutiken 
handlar, enligt Gadamer, om att söka förståelse om sig själv och andra 
genom de speciella villkor som hermeneutiken med livsvärlden som 
grund stipulerar (Alvesson & Sköldberg, 1994).  

TOLKNING MED UTGÅNGSPUNKT I GADAMERS 
TERMINOLOGI  

Hermeneutiken utvecklades således från att ha varit en metodisk angelä-
genhet som handlade om att finna den faktiska sanningen i en text till att 
bli en angelägenhet som handlar om människans hela tillvaro. I och med 
Heidegger blev fenomenologin hermeneutisk 7 och det är utifrån den 
förändringen som Gadamer utvecklade sina resonemang om tolkning 
och dialog (Segolsson, 2011). Den förståelsegrund och tankevärld som 
används i det här avhandlingsarbetet vilar på Gadamers terminologi med 
särskilt fokus på hans resonemang om språk som grunden för en her-
meneutisk ontologi. Enligt Gadamer (1975) kan språkets form och in-
nehåll inte separeras utan dessa är förbundna med varandra i en me-
ningsskapande tolkningsakt.  

Verbal form and traditionary content cannot be separated in the 
hermeneutic experience. If every language is a view of the world, 
it is so not primarily because it is a particular type of language (in 
the way that linguists view language) but because of what is said 
or handed down in this language. (Gadamer, 1975, p. 441) 

7 För utförligare diskussion se Segolssons kapitel om fenomenologi och herme-
neutik i; Lärandets hermeneutik – tolkningens och dialogens betydelse för lärandet med 
bildningstanken som utgångspunkt. 
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I och med Gadamer kan språket ses som ett medium där dialogen rym-
mer människans livsvärld per se. Livsvärlden är den sociala värld som vi 
delar med andra människor och när människor kommunicerar med 
varandra kan de sägas vara involverade i en kommunikativ förbindelse 
(Bengtsson, 2005). Både talat språk och skriftspråk rymmer människans 
livsvärld genom att individen ger uttryck för olika erfarenheter. Vid 
läsandet en text går man således i dialog med texten, ”we fall into conversat-
ion” (Gadamer, 1989/1997 s.383) eftersom textens innehåll rymmer ex-
istens vilket gäller både för muntligt och skriftligt språk. I citatet ovan 
går det att tolka Gadamer som att den hermeneutiska erfarenheten 
rymmer människans kommunikativa tillvaro där språkets form och in-
nehåll inte kan separeras. Mening är således något som skapas i ett 
sammanhang där meningshorisonter möts.  Den syn på språket som 
Gadamer representerar skiljer sig åt från hur exempelvis lingvister ser på 
språk. Gadamer grundar sig på Heideggers fenomenologiska hermeneu-
tik där språket blir ett sätt att också definiera vad en text öppnar upp för 
förståelsehorisonter utifrån ett livsvärldsperspektiv. Förståelsehorison-
ten är gränsen för det egna vetandet, förståelsen och den egna kunskap-
en i detta nu men denna gräns kan flyttas fram och utvidgas i mötet med 
en annan persons förståelsehorisont. Att ständigt utvidga sin horisont är 
att sträva bortom en existerande kunskapsgräns där den kollektiva kun-
skapen utvidgas (Ödman, 2007). Gadamer uttrycker; ”Det Vara, som kan 
förstås är språk”, vilket kan ses som att individens livsvärld och menings-
skapande sker genom språket (Gadamer, 1997, s.21).   

Language is not just one of man´s possessions in the world; ra-
ther, on it depends the fact that man has a world at all. The world 
as world exists for man as for no other creature that is in the 
world. But this world is verbal in nature. (Gadamer, 1975, p. 
443) 

Människan är en tolkande varelse och ägnar sig åt tolkningar i alla exi-
sterande situationer när hon försöker förstå något, och hon söker stän-
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digt förståelse för att kunna orientera sig i världen. När Gadamer ger 
uttryck för att; ”but this world is verbal in nature”, visualiseras upplösningen 
mellan subjekt och objekt då världen som sådan erfars med utgångs-
punkt i människans meningsskapande, det vill säga, beroende på hur 
denne erfar världen vilket kommer till uttryck genom dialog, konversat-
ion och text (ibid.).  Människans värld görs, enligt Gadamer, möjlig ge-
nom språket (Lawn, 2006). Gadamer lyfter fram begreppen, verkningshi-
storia, fördom och historicitet som betydelsefulla delar i en hermeneutisk 
ontologi. Enligt Gadamer handlar verkningshistoria om att människan 
alltid är bunden till sin egen förståelsehorisont som är grundad i den 
förförståelse som hon har. Denna förförståelse är i sin tur bunden till ett 
kulturellt arv i en viss kontext i en viss tidsålder, en viss historicitet. En 
människa kan därför aldrig undkomma denna historicitet utan den på-
verkar alltid tolkningsakten. Förförståelsen är också förbunden med de 
fördomar och antaganden som människan har och bär med sig som en 
del av denna historicitet när all tolkning sker. Det första villkoret för 
förståelse är förförståelsen, som är en: 

”historiskt och situationsmässigt bestämd kunskap om den värld 
man kastats in i, en förtrogenhet med förväntningar, minnen och 
språk. Människans historiska situation skapar henne, och skapas 
samtidigt av henne” (From & Holmberg, 2000 s. 222).  

Det spänningsförhållande som skapar tolkning är existentiell då våra 
förståelsehorisonter aldrig är fria från fördomar, som enligt Gadamer 
(1989) betyder våra tidigare erfarenheter. Människan kan aldrig uppfatta 
världen objektivt. Detta innebär att människan behöver skärskåda sina 
egna motiv, fördomar och syften i mötet vid en text.  

Rather, a person trying to understand a text is prepared for it to 
tell him something. That is why a hermeneutically trained con-
sciousness must be, from the start, sensitive to the text’s alterity. 
But this kind of sensitivity involves neither ”neutrality” with re-
spect to content nor the extinction of one’s self, but the fore-
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grounding and appropiation of one’s own for-meanings and 
prejudices. (Gadamer, 1989, s.269) 

Att välja en livsvärldshermeneutisk ansats betyder att vara del av livs-
världen som tolkas och beskrivs. Här möts teori och metod som en del 
av samma helhet då synen på språkets betydelse för människan också 
kan riktas mot tolkningens hinder och möjligheter. För å ena sidan ger 
Gadamer uttryck för att människans värld görs möjligt genom språket å 
andra sidan att hon alltid tolkar världen utifrån sin bestämda förståelse-
horisont. Denna förståelsehorisont präglas av en slöja av fördomar (tidi-
gare erfarenheter) som alltid påverkar tolkningen. Detta påverkar i sin 
tur vilken typ av kunskapsanspråk som kan göras genom vald ansats. Vi 
är inneslutna i världen och eftersom en objektiv värld undgår oss genom 
den tolkning människan gör är det den uppfattade världen som kun-
skapsanspråket gäller.  

Begreppet förförståelse har en särställning inom hermeneutiken, så även 
hos Gadamer (Gadamer, 1997; Palmer, 1969). Gadamers sätt att relatera 
sig till förförståelse-begreppet rymmer en paradox som behöver upp-
märksammas i relation till det här avhandlingsarbetet som har en didak-
tisk ingång. En fråga kan ställas som: var befinner sig människan i tan-
ken innan hon är i för-förståelsen, och är hon ständigt i förförståelse 
eller i någon form av förståelse? När lärare resonerar om sina elever kan 
de prata om för-kunskaper och för-förståelse vilket oftast inte syftar på 
Gadamers eller livsvärldshermeneutikens bestämning av begreppen. 
Men i och med denna ansats och detta sätt att närma sig empirin behö-
ver dessa begrepp kontextualiseras eftersom elevernas förståelse av ett 
visst undervisningsinnehåll är särskilt betydelsefullt samtidigt som lärar-
na orienterar sig mot elevernas förståelse av detta innehåll. Min tolkning 
av Gadamer är att förförståelse endast kan synas och komma till uttryck 
efter en tolkningsakt där den blivit explicit vilket har skett genom en 
”beskrivning av vad jag kunde innan det jag kan nu” (Segolsson, 2011, 
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s.145). Men att beskriva sin förförståelse till fullo undgår människan 
eftersom det endast blir till en fragmentarisk del av en större helhet.  

Detta utgör ett exempel på svårigheten, eller till och med omöj-
ligheten, att på förhand beskriva sin förförståelse av något ef-
tersom det endast kan bli fragment av en komplex helhet. Min 
poäng är att vi naturligt är i förståelse.(…) Förförståelse blir därmed 
endast synlig i ljuset av det som skulle kunna benämnas den nya 
förståelsen, vilket skulle bli den nya förförståelsen, och då har 
innebörden i begreppet redan förbrukats. (Segolsson, 2011, 
s.145-146) 

Paradoxen som finns inbyggd i begreppet förförståelse med dess prefix 
säger att människan befinner sig i två olika tillstånd, före förståelse och i 
förståelse men eftersom Gadamer också beskriver förförståelse i termer 
av våra tidigare erfarenheter eller de erfarenheter som påverkar vår tolk-
ning kan förståelsebegreppet kopplats mot erfarenhet som således också 
är ett viktigt begrepp inom hermeneutiken och som låter läsaren att se 
en upplösning mellan de två tillstånden (Palmer, 1969). Våra erfarenhet-
er bidrar till att vår förståelse inte finns i ett före eller ett efter utan i en 
ständig transformation och i förflyttning av var och ens förståelsehori-
sont i mötet med varandra och i mötet med den egna förståelsen. Män-
niskan är alltid i någon mening i förståelse i och med denna definiering 
och därför kommer begreppet förståelse att användas fortsättningsvis i 
avhandlingen. 

När Gadamer (1989) beskriver människans meningsskapande som en 
språklig begivenhet menar han att vi måste undersöka relationen mellan 
språket och världen för att nå fram till den hermeneutiska erfarenheten 
eftersom den är språklig till sin natur: 

We will have to investigate the relation between language and 
world in order to attain the horizon adequate to the fact that 
hermneutic experience is verbal in nature. (Gadamer, 1989, 
s.443) 
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Då människan har tillgång till språket faller hon in i samtalet och det 
som visar sig ur denna kommunikativa tillvaro är bärare av en dialog 
som medger den hermeneutiska erfarenheten att ge sig till känna. Her-
meneutiken är universell i den betydelsen att mänsklig förståelse i grun-
den är hermeneutisk. Människans förståelse är bunden till världen ge-
nom språkliga, och historiska förbindningar och därför finns det inte en 
rätt tolkning eller sanning, det finns många sådana som utgår från indi-
videns tolkande horisont. Olika tolkningar kan vara verkliga därför att 
de utgår från olika perspektiv som människan har, vilket kommer till 
uttryck genom tolkning. På så sätt har denna ansats en demokratisk ka-
raktär då den låter många röster komma till tals (Henriksson, 2012).  

Min tolkning av Gadamers syn på människans språkliga meningsskap-
ande i relation till lärare och elever i skolan är att meningsskapandet bör 
ses som inbäddade i skolans kulturella och historiska förankring. Det 
betyder att de genom den styrning som kommer till uttryck genom läro-
planen, befinner sig i en mål- och resultatstyrd skola, som de erfar och 
tar sig an på olika vis. Lärare och elevers meningsskapande i skolan in-
begriper en av de mest centrala frågorna med skolan – ett lärande som 
kan beskrivas som en pendling mellan det som är bekant och det som 
ännu är obekant. Lärprocessen som sker i en undervisningssituation, 
måste på ett eller annat sätt vara kopplad till elevernas befintliga förstå-
else av ett visst kunskapsinnehåll. Gustavsson (2003) exemplifierar hur 
Gadamers terminologi kan relateras och förstås utifrån en undervis-
ningssituation: 

Läroprocessen måste på ett eller annat sätt vara kopplad till min 
egen motivation och förståelse. Den har sin begynnelse i det re-
dan bekanta, i den förförståelse med vilken vi börjar att lära nå-
got nytt. Men själva mötet med det främmande och obekanta 
förutsätter många gånger en presentation, att man initierar ett 
nytt kunskapsstoff. Det centrala i en bildningsprocess blir själva 
förhållandet mellan det bekanta och det obekanta. (Gustavsson, 
2003, s. 5) 
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Pendlingen mellan det bekanta och det obekanta, även beskrivet som 
utfärd och hemkomst (ibid.), blir en dubbelmetafor för den hermeneutiska 
tolkningens karaktär som sker i relation till författarens egen förståelse 
och vad som påverkar den meningshorisont som breder ut sig. Ingen 
individ är således en tabula rasa8 utan ständigt insatt i dess kulturella och 
språkliga sammanhang och i en form av tillvaro med andra människor.  
Det innebär att synen på lärarna, genom den valda ansatsen, ses ofrån-
komligen som att de är i en mål- och resultatstyrd skola men att det i sig 
kan innebära olika saker för dem. Under metodkapitlet beskrivs vad den 
livsvärldshermeneutiska ansatsen innebär i mötet med data.  

ANSATSENS RELEVANS FÖR EMPIRISK 
SKOLFORSKNING 

Jag väljer här att vidareutveckla hur livsvärldshermeneutik har relevans 
för empirisk skolforskning eftersom avhandlingsarbetet vilar på en så-
dan grund. Enligt Gallagher (1992) innehar hermeneutiken inte den 
traditionella synen på lärande, men har sin egen plats och relevans för 
skola, utbildning och lärande.  När vi engagerar oss i verkligheten, enga-
gerar vi oss i en dialog där lärande och att lära sig är att vara involverad i 
språket som omger oss vilket innebär:  

To deliberate, to argue, to judge, to appraise, and so on – these 
are all ways that we enter into dialogue with the world. Such dia-
logue is made possible by language and itself constitutes the 
learning process. (…) Learning is not the collection of infor-
mation in an isolated mind; it involves the dialectic interplay be-
tween ourselves and traditions which we find within ourselves 
because we are linguistic beings. (Gallagher, 1992, s. 116) 

Lärande ses som en språklig händelse, enligt Gallagher, vilket är över-
ensstämmande med avhandlingens frågeställningar då ett klassrum eller 

8 Tabula rasa betyder oskrivet blad (Från latin; tom tavla) och begreppet här-
stammar från den engelske filosofen John Locke (1632-1704). 
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ett arbetslag kan ses som ett flerstämmigt rum där lärande sker genom 
de dialoger som lärare och elever kontinuerligt har. En livsvärldsherme-
neutisk ansats som tillämpas på en specifik frågeställning på lokal nivå 
(mikronivå) handlar om en hermeneutisk praktik som involverar beskri-
vande, förklarande och normativa delar av tolkningar som är riktade 
mot någonting (Gallagher, 1992). Lindberg och Olofsson (2005) för 
fram argument för att den filosofiska hermeneutiken ”kan utgöra ett för-
tjänstfullt inslag i relationen till annan forskning i pedagogik” (s.57). Människan 
är i världen som en kulturell och social varelse och att ha en livsvärlds-
hermeneutisk ingång i frågor som rör pedagogisk forskning ”innebär en 
öppenhet inför att förstå de norm- och värdesystem som inpräglas i de gemenskaper 
människan är och har varit del av” (s.60). För forskaren innebär en sådan 
öppenhet att vara transparent och delge den egna förståelsehorisonten 
som utgör utgångspunkt för frågeställningen eftersom den är en viktig 
del i en meningsskapande tolkningsansats. När det gäller studier där 
djupare innebörder av exempelvis olika undervisningsskeenden söks kan 
den livsvärldshermeneutiska ge en god ingång enligt From & Holmgren 
(2000). Detta förklarar man med att den filosofiska hermeneutikens 
modell ger tillgång ”edukationens sociala och situationsinneboende ka-
raktär” (s. 221). Teorin behöver kontextualiseras när livsvärldshermene-
utik används utifrån vad som är undersökningens studieobjekt. I den här 
studien handlar det om lärares förståelse och meningsskapande om mål 
insatt i ett styrningsperspektiv. Enligt Berndtsson, Claesson, Friberg, 
och Öhlén (2007), behöver den gängse synen på det studerade fenome-
net belysas.  

When carrying out empirical research, the process of contextual-
izing ontology to phenomena helps us to think phenomenologi-
cally about the phenomenon under investigation, and it also 
helps us to see the phenomenon from a lifeworld perspective. 
This is one way of approaching the phenomenon being studied; 
rather than taking the natural attitude for granted, one attempts 
to elucidate the taken for granted. (Berndtsson et al. 2007, s. 273) 

88 

 



TEORETISKT RAMVERK 
 

Att ha en livsvärldshermeneutisk ingång i forskningsarbetet handlar om 
att ha ett livsvärldsperspektiv under hela processen, från frågeställning-
ens utformning till val av datainsamlingsmetod, tolkning och analys av 
empirin. Den helhetssyn som förespråkas av Berntsson et al. (2007) syf-
tar till att få den som går in i ett livsvärldsperspektiv att tänka utifrån 
dess villkor där ett kritiskt frågande bör finnas med.  

En av den samtida hermeneutikens karaktär är att den är samtalande och 
meningssökande då tolkningar alltid ställs och bryts mot varandra men 
också meningssökande eftersom en ny meningshorisont kan nås genom 
tolkning på goda grunder.  Den samtida hermeneutiken är också ett de-
mokratiskt projekt eftersom flera röster tillåts att komma till tals där en 
balansgång mellan tolkningens nödvändighet, upprättandet av en ny 
fond och en sanningshorisont är vad som bidrar till hermeneutikens 
bidrag till samhällsvetenskapligt tänkande (Selander & Ödman, 2005). 
De didaktiska frågorna påverkas av hermeneutiken på ett särskilt vis. 
Falk (2005) relaterar hermeneutiken till didaktikens grundfrågor genom 
att visa på vissa skillnader i frågeställningarna:  

I didaktik sätts det man brukar kalla de didaktiska grundfrågorna 
vad? hur? och varför? i centrum. Ibland utvidgas de med vilka? när? 
och var? Målet för ett hermeneutiskt tolkningsarbete är att nå 
förståelse för människors handlingar, tankar, intentioner och exi-
stentiella villkor. När didaktik påverkas av hermeneutik kommer 
didaktiska frågor bl.a. att handla om vem, vad och hur man är, vill 
vara samt vem, vad och hur andra vill att man skall vara. (Falk, 
2005, s. 222) 

Falks (2005) definition pekar på hur vår förståelse av de didaktiska 
grundfrågorna kan gestaltas i och med en hermeneutisk ansats. När di-
daktiken knyts till hermeneutiken ändras frågeställningarna till om vem, 
vad och hur man är till att också involvera vem, vad och hur andra vill 
att man ska vara. Didaktiken kan genom ett hermeneutiskt förhållnings-
sätt bli till ett reflektivt verktyg över egna och andras tankar och ord och 
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handlingar i skärningspunkten mellan hur lärare ser på sig själva, sin 
undervisning och sina elever i en mål- och resultatstyrd skola samt hur 
andra ser på dem. Dessa andra kan ta formen av; föräldrar, vänner, kol-
legor och politiker men i ett utvidgat hermeneutiskt perspektiv menar 
jag att också skolans läroplan ryms inom denna definition eftersom den 
kommunicerar hur läraren ska handla, undervisa och skapa mening för 
eleverna.   

Inom pedagogisk och didaktisk forskning har olika teoretiska utgångs-
punkter dominerat vid olika tidsperioder men den livsvärldshermeneu-
tiska ansatsen har ständigt använts av forskargrupper och funnits som 
ett alternativ när andra teorier dominerat inom utbildningsvetenskaplig 
forskning. Ett exempel är den så kallade Utrechtskolan som bestod av 
holländska och tyska fenomenologiskt inriktade lärare, pedagoger, psy-
kologer, läkare och sociologer och som kan sägas ha sitt ursprung i slu-
tet av andra världskriget.  På senare år återfinns forskare som är inspire-
rade av Utrechskolan mer utanför Holland och Tyskland än i dessa län-
der där de fortsatt intresserar sig för människans livsvärld på olika vis 
(Levering & van Manen, 2002). I Sverige hade fenomenologin och livs-
världsperspektivet inte mycket framgång efter andra världskriget men 
efter 1968 återfanns ett visst intresse och under 1980-talet är det främst 
vid Göteborgs universitet som Sander och Bengtsson utvecklar det livs-
världsfenomenologiska perspektivet och utvecklar kunskap om hur pe-
dagogisk forskning kan bedrivas på dessa grunder (Bengtsson, 1992). 
Studier som omfattar både livsvärldshermeneutik och empiriska studier 
med didaktiska frågeställningar och som samtidigt försöker förena teori 
och praktik har inte varit utbredda.  

Skulle vi ytterligare koncentrera intresset till att omfatta empi-
riska didaktiska studier som tar fasta på relationen mellan teori 
och praktik, i detta fallet å ena sidan pedagogiska och didaktiska 
teorier och idéer, och å andra sidan undervisning, förefaller det 
närmast hopplöst att finna några sådana. (Claesson, 2005 s. 135) 
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Omfattningen av forskning med fördjupat fokus beträffande förening 
mellan teori och praktik och hermeneutik utifrån de premisser som 
Claesson synliggör har ökat sedan 2005 (Falkner, 2007; Gustavsson, 
2008; Olin, 2009). Det som förenar de olika avhandlingarna som refere-
ras ovan är att författarna skapar sin egen förståelsegrund utifrån av-
handlingens frågeställningar och hermeneutiska ingång. Det finns inga 
generella system av termer för att beskriva en hermeneutisk ansats med 
livsvärlden som grund i relation till ett empiriskt underlag utan detta 
måste ske utifrån forskarens horisont i relation till vald frågeställning. 
Claesson et al. (2011) undersöker vidare i huruvida hermeneutiken har 
relevans för praxissnära och didaktisk forskning genom att ”pröva att 
bryta ut en specifik gestalt ur den hermeneutiska traditionen” (s.18) för 
att tillämpa en viss terminologi.  I det här fallet prövas vissa delar av 
Ricoeurs terminologi på ett empiriskt material vilket är ett mer sällsynt-
förfaringssätt att tillämpa en livsvärldshermeneutisk utgångspunkt 
(ibid.). Det som presenteras i artikeln är framför allt ett möjligt förhåll-
ningssätt som innebär att forskaren gör en sonderande läsning om her-
meneutik och fenomenologi för att sedan välja ut vad som verkar rela-
tera till den egna frågeställningen. I relation till mina delstudier har jag 
främst utgått från Gadamers terminologi där förståelse och menings-
skapande konstitueras i mötet mellan lärares olika förståelsehorisonter, 
som i ett tolkande skede av text bidrar till ökad förståelse om kun-
skapsmålen i skolan. Språk, dialog och meningsskapande hänger nära 
samman med hur lärande sker utifrån denna syn som Gadamer lyfter 
fram i sitt verk Sanning och Metod (1989). Genom denna syn på teorin 
spejar man mot empirin vilket är i linje med det som Claesson et al. 
(2011) beskriver som ett varsamt verktyg i mötet med empirin.  

Hermeneutikens koppling och dess relevans för praxissnära forskning i 
skolan är något som Henriksson (2012) adresserar. Hon problematiserar 
vilken betydelse den pedagogiska forskningen hittills har haft för lärarna 
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och eleverna i klassrummet då lärarna inte alltid finner forskning om 
skolan som användbar i deras eget klassrum. Det som behövs är ett 
språk som lärarna känner igen sig i och som adresserar det som en 
komplex skolvardag innehåller. Där fyller livsvärldshermeneutiken en 
särskild roll eftersom den syftar till att belysa levda erfarenheter som 
lärare känner igen.  

It is my experience that in-service teachers, when they encounter 
hermeneutic phenomenology, rather immediately recognize their 
own practice, their classrooms, and their students. This recogni-
tion is not just a feeling of “homecoming”, of recognizing their 
pedagogical practice. Embedded in this recognition is a feeling of 
relief; the world is recognizable. Perhaps most important at all: 
hermeneutic phenomenology takes the concrete minutiae of 
pedagogy and classroom interaction seriously; it acknowledges 
the embodied, ethical knowledge possessed by teachers, but 
which is rarely the subject for research. (Henriksson, 2012, s.121) 

Den livsvärldshermeneutiska ansatsen erbjuder, enligt Henriksson, möj-
ligheten att fånga upp lärares levda erfarenheter. Ansatsen kan bidra till 
medvetandegöra det som tas för givet i lärares vardag vilket på så sätt 
har potential att möjliggöra en rikare syn på lärares praktik. Den livs-
världshermeneutiska ansatsen har sin egen nisch i den pedagogiska 
forskningen och har under de senaste tjugo åren kommit att utvecklats 
och riktas mot empiriska studier som ett sätt att utgå ifrån lärare och 
elevers meningsskapande i skolan. En av dess bestämda särdrag är att 
ansatsen försöker ta sig an det som vanligen tas förgivet och ifrågasätta 
hur människorna insatta i dessa sammanhang erfar vissa fenomen.  Den 
andra frågeställningen i studien syftar till att, dels låta lärarna komma till 
tals om kursplanemål, dels att undersöka lärarnas iscensättning av ett 
visst undervisningsinnehåll i klassrummet. Min utgångspunkt är att den 
livsvärldshermeneutiska ansatsen lämpar sig väl för detta ändamål då det 
handlar om att ge lärarnas tolkning och levda erfarenhet en röst.  
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METOD 

DELSTUDIERNAS UPPLÄGG OCH SAMBAND  

I metodkapitlet kommer jag att beskriva vilka metodiska överväganden 
som jag har gjort i avhandlingsarbetet. Eftersom den här avhandlingen 
består av två olika delstudier har jag valt att inledningsvis presentera hur 
de båda studierna relaterar sig till varandra för att sedan beskriva den 
första och den andra delstudien var för sig.  

Avhandlingsarbetet består således av två olika delstudier där jag har valt 
att använda intervju som metod vid olika tillfällen. Dels som huvudsak-
lig metod för datainsamling i den första delstudien, dels i den andra 
delstudien i form av för- och efterintervjuer med lärare i relation till den 
genomförda learning studyn. I den andra delstudien är det emellertid 
lärares diskussioner under arbetet med learning study som främst fokus-
eras. Learning study presenteras mer utförligt under den andra delstudi-
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ens metodbeskrivning. För att skapa viss översiktlighet har jag valt att 
skapa en modell över hur studierna kan relateras till varandra och som 
också visar att studierna ramas in av samma teoretiska ramverk: 

 

Figur 5.  Modell över delstudiernas upplägg och datamaterial  

Som figuren visar ramas båda undersökningarna in utifrån samma teore-
tiska grund vilket är en tolkande ansats. Lärarnas livsvärld är i fokus i 
båda delstudierna då syftet är att bilda kunskap om och undersöka hur 
lärare skapar förståelse i genomförandet av läroplanens intentioner att 
samtliga elever ska nå vissa förutbestämda kunskapsmål. Datamaterialet 
i den andra delstudien består av transskript från arbetslagsmöten, inter-
vjutranskript, transskript från lektioner som involverar lärare och elever 
samt bedömningsunderlag i form av för- respektive eftertest.  
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UTFORMNING AV DELSTUDIE I  

Att jag inledningsvis valde att använda mig av intervju som datain-
samlingsmetod, grundar sig på en önskan om att ta del av lärarnas livs-
värld genom samtal som kretsade kring deras meningsskapande i en 
mål- och resultatstyrd skola. Utgångspunkten, för mig, var att försöka 
möta den intervjuade på dennes villkor för att skapa mening om en mål-
styrd praktik. Det som var utmärkande för tillvägagångsättet var att 
intervjun fokuserar kring något specifikt vilket innebar att fokus riktades 
mot vissa ämnesområden utifrån en semistrukturerad intervjuform. Jag 
valde att använda en intervjuguide som inspiration men lät, i stor 
utsträckning, lärarna vara tongivande under intervjuerna för att skapa 
trygghet och tillit.  Att intervjua innebär, i det här arbetet, att genom 
språket försöka få tillgång till en annan individs livsvärld såsom denne 
erfar vissa fenomen, trots att frågorna är förutbestämda av den som 
intervjuar. Jag formulerade frågeställningar utifrån ett visst intresse och i 
den första delstudien hade jag en bredare ingång än i den andra för att 
ringa in hur lärarna resonerade kring målen i skolan.  

Intervjun ramas in av dess kontextuella villkor där den mellanmänskliga 
och kommunikativa aspekten av intervjun är central. Med det menas att 
språket och på vilket sätt språket används möjliggör eller förhindrar ett 
samförstånd kring det innehåll som diskuteras. Arfwedson och Ödam 
(1998) poängterar att språket samtidigt är vanskligt eftersom det en 
individ tänker lätt förvrängs när tanken kläs i ord: 

Språket kan aldrig prestera något ”exakt” återgivning av ett 
tankeinnehåll, varje språkligt yttrande är, som bekant, en 
förenkling, ofta därmed också en förvanskning, av de tankar, 
känslor, föreställningar osv. den talande/skrivande vill ge uttryck 
åt. (Arfwedson & Ödman, 1998, s. 12) 

Trots att det finns gränser för språkets möjligheter, i och med hur tankar 
kommer till uttryck, genom språket utgår jag ifrån att det finns 
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möjligheter att tolka innehållet i en intervju i en meningsskapande 
process. Jag har valt att använda mig av en intervjumetod på en 
hermeneutisk grund vilket innebär att man söker innebörder, strukturer 
och helheter. En intervju tillika intervjusituation bör enligt en 
hermeneutisk utgångspunkt bygga på några särskilda grunder såsom 
(Arfwedson & Ödman, 1998 s. 56):  

 Ett klart och för intervjupersonen tydligt deklarerat 
syfte med intervjun  

 Behärskning av intervjuns frågeområden 
 Nedtoning av intervjuarens egen förförståelse och egna 

värderingar i reaktionerna på intervjupersonens svar 
 Verkningshistoriskt medvetande 
 Balansering mellan styrning och frihet 
 Det öppna frågandets princip 
 Kontextualisering 
 Pendling mellan närhet och distans, förklaring och 

förståelse. 

Vissa av de apekter som Arfwedson och Ödman lyfter fram kräver 
ingen ytterligare förklaring. Det tre första, exempelvis att ha ett klart 
syfte och att kunna sitt frågeområde är en förutsättning för att komma 
igång med intervjuandet, liksom att inte försöka påverka den intervjuade 
i en riktning som passar den egna förförståelsen av det fenomen som 
undersöks. Däremot går det inte att undkomma sin egen förståelse, som 
jag ser det, utan den är en viktig del i hur förståelse skapas i mötet. 
Uttrycket verkningshistoriskt metvetande återfinns hos Gadamers 
terminologi och handlar om att förståelse är sammanlänkad med den 
egna förhistorien, vilket påverkar tolkningen. Kontextualiseringen ingår i 
tolknings- och förståelseprocessen och har en en dubbel riktning, enligt 
Arwedson och Ödman. Att ha en dubbel riktning i tolkningsarbetet 
innebär att försöka skapa en relief mot vilken tolkningen pendlar: 

Allra bäst är om vi kan relatera en handling eller företeelse till ett 
flertal relevanta bakgrundsfaktorer, som var och en bidrar till att 
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klargöra innebörden i det vi tolkar. (Arfwedson och Ödman, 
1998, s.42) 

Den relief som jag har använt mig av i tolkningen är den som den läro-
plansteoretiska har erbjudit. I studien bör lärarnas tal och realisering av 
kursplanens innehåll och mål ses gentemot skolans styrning, där uttol-
kandet av läroplan- och kursplan bildar en relief för tolkningen.   

URVAL  

Då grundskolan och dess elever särskilt varit i fokus för diskussionen 
om måluppfyllelse under senare år blev de en central grupp för mitt ur-
val. På grund av att en del elever inte når de statligt uppsatta målen läm-
nar de grundskolan med ofullständiga betyg och blir således inte behö-
riga till gymnasieskolans program för fortsatta studier. Att klara sig i 
livet utan att ha en fullgången gymnasieutbildning kan vara svårt. Att 
eleverna först och främst måste klara av den obligatoriska skolgången är 
en given omständighet.  Debatten om hur man på bästa vis ska ta sig an 
problematiken med en bristande måluppfyllelse är ständigt pågående 
(Kommittédirektiv, 2012:53). Med anledning av det stora fokus som 
riktats mot lärare och elever som går i årkurs 7-9 blev det ett kriterium 
för urval i den första delstudien.   

Jag valde strategiskt ut tre skolor inom samma kommun genom att ta 
hjälp av SALSA 9. Tre skolor med olika genomsnittliga meritvärden, 
inom samma kommun, valdes för belysandet av olika typer av högstadi-
eskolor inom samma kommun. Urvalet bör inte ses som ett urval med 
generaliseringsanspråk eftersom det inte hör hemma inom en kvalitativ 
forskningsansats såsom denna utan mer som ett sätt att skapa en variat-

9 SALSA är en modell som använder en beräkningsmodell för att beräkna stat-
istiskt hur kommuners och skolors betygsresultat kan jämföras (Skolverket, 
2009b). Meritvärdet är summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen som 
eleverna har erhållit. 
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ion av skolor (Lewin & Somekh, 2005). Det högsta möjliga meritvärdet 
var 320 poäng. Det genomsnittliga faktiska meritvärdet för Sveriges 
grundskolor (mätt i årskurs 9) 2009 var då 209,6  (Skolverket, 2009b).  
De tre skolor som valdes ut och ingick i studien fördelade sig enligt föl-
jande: 

Skola 1 < 209,6 poäng i faktiskt genomsnittligt meritvärde 
Skola 2  = Rikssnittet 
Skola 3 > 209,6 poäng i faktiskt genomsnittligt meritvärde 

Jag tog initialt kontakt med respektive rektor på de utvalda skolorna och 
frågade om de kunde tänka sig att vara med i en undersökning som 
skulle fördjupa frågeställningen kring hur lärarna erfar sin målstyrda 
praktik (bilaga A). Rektorerna tillfrågade sedermera sina lärare, och po-
ängterade enligt min anvisning att medverkan var frivillig, för att se om 
de kunde tänka sig att vara med i studien. Alla tre skolorna accepterade 
inbjudan varpå tolv stycken lärare, fyra stycken på varje skola, planera-
des in för intervjuer med hjälp av arbetslagsledarna. Mina urvalskriterier, 
och önskemål till de som hjälpte mig att tillfråga lärarna, var att lärar-
gruppen skulle bestå av både kvinnor och män, ha olika lång yrkeserfa-
renhet, representera olika skolämnen samt undervisa i årskurs nio. Lä-
rarna i studien fördelade sig enligt följande: 
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Tabell 1: Deltagare i intervjustudien 

 

Deltagarna kodades om till nya namn och en sifferkombination inför 
analysstadiet. Alla lärarna som deltog hade minst fem års yrkeserfaren-
het. Lärarna undervisade företrädandevis inom ämneskombinationen 
matematik/NO eller svenska/engelska. Gruppen bestod av tre män och 
nio kvinnor vilket ungefär motsvarar den procentuella könsfördelningen 
av lärarna i grundskolan. Undersökningen syftar till att ta reda på vilka 
olika innebörder lärarna tillskriver ett målstyrt arbete oavsett undervis-
ningsämne. Därmed var det mer önskvärt med lärare som undervisade i 
olika ämnen än en homogen lärargrupp som undervisade i enbart ett 
ämne. Den urvalsprincipen grundar sig på att lärare, oberoende av 
ämne, delar vissa gemensamma inslag i sin undervisningspraktik såsom 
tolkande och formulerande av lärandemål.  

Hur väl urvalet än må vara planerat går det inte alltid att kontrollera och 
styra det som sker under en sådan process. Eftersom det var respektive 
rektor som blev tillfrågad om dennes skola ville medverka får man bet-
änka att det kan föreligga en risk för icke-frivillighet i relation till lärar-
nas val av medverkan. Även om rektor ville att skolan skulle vara med i 
studien finns en risk att lärarna kände sig tvungna att ställa upp eftersom 
frågan kom från deras närmaste chef. Jag försökte poängtera det frivil-
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liga deltagandet både för rektor och för de lärare som jag träffade under 
intervjuerna. Så vitt jag kunde bedöma var lärarna positiva och mycket 
välvilligt inställda till att medverka. En ytterligare aspekt på urvalsförfa-
randet har att göra med en viss obalans i ämnesrepresentationen bland 
lärarna som deltog i studien. Som tabellen visar var det företrädandevis 
lärare som undervisar i de ämnen som ibland beskrivs som ”kärnäm-
nen” som deltog (trots att det inte finns uttalade kärnämnen i grundsko-
lan). Det var inte mitt syfte med urvalet, men likväl blev det på det viset, 
eftersom någon annan hade i uppgift att tillfråga lärarna utifrån att de 
skulle undervisa i olika ämnen där begreppet ”olika ämnen” inte var spe-
cificerat av mig. En möjlig orsak till att det blev på ett sådant sätt kan ha 
att göra med att ämnena svenska, engelska och matematik ibland får 
stort utrymme i relation till diskussionen angående elevers bristande 
måluppfyllelse i grundskolan och det är också där de stora mätningarna 
av elevernas kunskaper sker via nationella prov och exempelvis TIMMS 
(Trends in International Mathematics and Science study). 

GENOMFÖRANDE  

Innan jag började att intervjua lärarna genomförde jag en provintervju 
för att kontrollera hur frågeområdena och mitt sätt att hantera frågorna 
fungerade. Jag fann att inga större justeringar i intervjuguiden behövdes 
utan att den fungerade som jag hade tänkt mig. Den lärare som jag in-
tervjuade under provintervjun upplevde att jag ibland ställde mer än en 
fråga i taget, vilket var en konstruktiv kritik som jag tog till mig i det 
fortsatta genomförandet.  När jag bokade in intervjuerna lät jag lärarna 
välja var de ville mötas vilket uteslutande skedde på deras skolor. Ef-
tersom jag inte hade någon tidigare relation till någon av dessa lärare 
skapade det möjligen en viss trygghet för dem att jag klev in på deras 
skolor, som var okända för mig, men hemmaplan för dem. Jag bad om 
att få tillgång till ett rum på vardera skola där vi kunde sitta ostört under 
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intervjuerna och där vi inte skulle bli avbrutna av kollegor och elever. 
Detta fungerade i det stora hela mycket bra. 

Till intervjuerna skapades en intervjuguide (bilaga B) med en semistruk-
turerad form där tre frågeområden var preciserade såsom; mål i grundsko-
lan, pedagogiskt ledarskap och resultat och kvalitet. Frågorna användes som 
inspiration under intervjuerna där huvudfokus låg på lärarnas förståelse 
av målen i undervisningen.  Frågorna hade öppna svarsalternativ på så 
sätt att lärarna kunde ta upp det som de kunde relatera till i frågan som 
ställdes. Jag såg det som min uppgift att ställa klargörande frågor och att 
leda intervjun framåt eller tillbaka till frågorna kring de valda frågeområ-
dena. Jag berättade att syftet med intervjun var att bättre ta reda på hur 
och på vilket sätt lärarna tillskrev ett målstyrt arbete mening, och vad det 
betydde för dem att förhålla sig till begrepp som mål och måluppfyllelse. 
Vidare berätta jag att intervjuerna skulle ta cirka 45-60 minuter och att 
lärarnas identitet skulle skyddas i och med utskriften av intervjuerna där 
lärarna utsagor skulle kodas med andra namn. Det innebär att ingen för-
utom jag själv har möjlighet att härleda lärarnas svar till dem. Rätten till 
skydd för deltagarnas integritet förespråkas dels i Helsingsforsdeklarationen 
(2008) samt i Vetenskapsrådets skrift för God forskningssed (2011) och 
innebär att man så långt som möjligt ska verka för att den forskning 
som görs inte påverkar deltagarna negativt i relation till vare sig deras 
fysiska, psykiska eller sociala integritet.  Lärarna blev också tillfrågade 
före intervjun om det gick bra att ha en diktafon med i rummet och jag 
var också noga med att poängtera att det berodde på att jag skulle ha 
svårt att komma ihåg allt som sades. Det var den främsta orsaken för att 
använda diktafonen. Att använda sig av en diktafon underlättar också 
genomförandet eftersom det är lättare att ha fokus på den som inter-
vjuas när man vet att en ljudfil senare finns tillgänglig för transkription 
och analys. Genom att använda diktafonen kunde jag lyssna mer upp-
märksamt och ställa fördjupande frågor vilket möjliggjorde ett koncen-
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trerat fokus på läraren under intervjun. Lärarna medgav att jag använde 
diktafonen i rummet. Innan jag avslutade varje intervju fick lärarna 
också frågan om de hade något mer som de ville tillägga eller förtydliga 
samt att de var välkomna att ta del av intervjun när den var utskriven.  

Intervjuerna till den första delstudien genomfördes på följande datum: 

Skola 1 Intervju nummer  1 -4 2009-03-02 - 2009-03-04 
Skola 2 Intervju nummer  5-8 2009-03-10 - 2009-03-12 
Skola 3 Intervju nummer  9-12 2009-03-16 - 2009-03-18 

Intervjuandet skedde under en tidsmässigt intensiv och avgränsad pe-
riod för att jag ville vara helt fokuserad på att genomföra intervjuer utan 
att tappa fokus på intervjuernas innehåll. På så sätt underlättades ge-
nomförandet eftersom jag under den tiden ”levde i intervjuandet” och 
kunde tänka på hur jag hade frågat, om jag behövde tänka på något sär-
skilt inför en ny intervju som en slags iterativ förbättringsprocess. Jag 
valde dock att inte intervjua mer än två personer per dag eftersom jag 
försökte ge varje individ samma uppmärksamhet och engagemang. Varje 
intervjusituation kräver intervjuarens uppmärksamhet och känslighet, i 
mötet med varje individ, vilket innebär att man behöver paus emellan 
för att göra ett bra jobb. 

BEARBETNING AV EMPIRIN 

Som en första bearbetning gjorde jag en genomlyssning av intervjuerna 
vilket bidrog till att skapa ett första helhetsintryck av intervjuerna. Under 
tiden som intervjuerna genomfördes var det svårt att veta exakt hur och 
vad samtalen hade lett till och ibland också handlat om. Syftet med be-
arbetningen och tolkning av data handlar om att upptäcka, blottlägga 
och se sammanhang (Arfwedson & Ödman, 1998). Dessutom kunde jag 
konstatera att jag hade en intervju som var något sämre i ljudkvaliteten 
och därför inledde jag arbetet med att transkribera den vilket krävde 
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många genomlyssningar. De tolv intervjuerna skrevs ut så noggrant som 
möjligt, vilket slutligen bestod av 12 intervjuer á ca 45-60 minuter vilket 
resulterade i ungefär tvåhundrafemtio sidor datamaterial och sedermera 
analysmaterial. För att öka läsbarheten valde jag att ta bort de flesta tal-
språkliga interjektioner som vi gärna använder när vi pratar med 
varandra såsom, ah, hum, eh, mm och öö, såvida jag inte ha tolkat dem 
som speciellt betydelsefulla i sammanhanget. Under arbetet med att 
transkribera materialet skedde det ett parallellt tolkningsarbete, eftersom 
lärarnas dialoger åter kontextualiserades och bildade en grund för fort-
satt förståelse. 

TOLKNINGSAKTEN I STUDIEN 

Jag väljer att beskriva vad som har haft betydelse för hur jag har gått 
tillväga i arbetet med tolkningen av intervjuerna för att skapa ett sam-
manhang och förståelse för tolkningens grund. Det är viktigt att min 
egen förståelse görs tydlig eftersom den utgör en del av den meningsho-
risont som bidrar till tolkningens genomförande. Tolkningens samman-
hang är den relief som jag väljer att tolkningen pendlar mot och som på 
så sätt blir en hjälp i strävan efter en utvidgad förståelsehorisont.  De två 
sammanhang jag ställer min tolkning emot är dels ett situationellt/lokalt 
sammanhang (lärarnas förståelse av mål), dels ett styrningssammanhang 
(läroplanens sätt att skriva fram innehållet).  Båda dessa kontexter kan 
ge sig till känna och eventuellt komma till uttryck hos lärarna genom tal 
och handling. I bakgrunden presenterades forskning som har visat på 
svårigheter med olika styrningsrationaliteter när skolan mål- och resul-
tatstyrs, exempelvis i vilken form målformuleringar framträder i läropla-
nen. Dessa är ett exempel på vad som ofrånkomligen är med mig in i 
tolkningsarbetet då jag möter lärarna via texten.  

Den inledande läsningen bestod huvudsakligen av att jag gjorde mig 
bekant med innehållet för att skapa närhet till texten och för att uppfatta 
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meningsbärande enheter (Palmer, 1969). Vid den andra läsningen färg-
kodades intervjuerna efter en tematisering som var konstruerad efter 
frågeområden för att se likheter och skillnader i lärarnas uttalanden. 
Detta förfarande kan ses som en urskiljande process där jag arbetade 
med att placera intervjufragment under gemensamma rubriker. Under 
en gemensam rubrik kunde jag sedan genom fortsatt tolkningsarbete 
urskilja ännu fler innebörder hos lärarna i relation till deras målstyrda 
arbete. Slutligen och genom en tredje tolkningsakt har jag försökt att 
tyda vad dessa innebörder betyder för lärarna genom att se deras tal om 
något som något som träder fram som en ny och mer holistisk förståelse-
horisont och på en teoretisk nivå (Gubrium & Holstein, 2002).  

Att arbeta med tolkning som grund har för mig inneburet att processen 
varit i ständig rörelse genom att pröva bäringen av tolkningen mot 
materialet i sin helhet.  Det här sättet att arbeta innebär en ständig rö-
relse mellan del- och helhetsperspektivet men också en pendling mellan 
uttryck och förståelse i en meningsskapande process. Förståelsen fram-
träder genom att texten bearbetas, tolkas, dekonstrueras och sedan går 
samman till en mer och klarare bild där lärarnas utsagor presenteras som 
levda erfarenheter i en målstyrd praktik. Det har varit otaliga läsningar 
där prövningar av tolkningar av materialet slutligen lett fram till ett pre-
senterat resultat. De slutliga samtalsområdena som presenteras under 
resultatdelen är därför en tolkning som härrör ur data och som har växt 
fram genom de tolkningar av data som gjorts flertalet gånger.  Genom 
modellen som är inspirerad av Alvesson och Sköldberg (1994) samt 
Kögler (1996) ges en översiktlig bild kring min egen tolkningsakt med 
dess nyckelbegrepp. 
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Figur 6. Den hermeneutiska cirkeln fritt arbetad efter Alvesson och Sköldberg, 
1994 samt Kögler, 1996. 

Figuren ovan illustrerar den hermeneutiska cirkelns och dess klassiska 
delar som samverkar i tolkningen. Att tolka datamaterialet har inneburet 
att vara i dialog med texten och söka de underliggande meningar som 
kan visa sig genom lärares sätt att beskriva sin undervisning. I tolknings-
fasens sista steg har jag sökt en djupare förståelse kring hur lärarna har 
gett uttryck för förståelse kring målen för undervisningen. Att söka för-
ståelse, enligt vald väg, består av att låta den egna förståelsen och en 
framskriven bakgrund möta lärarnas förståelse i tolkningen av data. 
Detta är att låta horisonterna möta varandra för att kunna få syn på lä-
rarnas förståelse. Även om jag har valt att visa modellen ovan för att 
beskriva en form av systematik i tolkningsarbetet, så är det inte en sta-
tisk modell där tolkningen följer en strikt väg. Tolkningen pågår och 
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fortgår ständigt mellan den tolkande och den tolkade vilket jag ser mer 
som en expanderande spiral än en cirkel.  

UTFORMNING AV DELSTUDIE II 

Med anledning av att jag ville fördjupa mig om hur lärare skapar mening 
om undervisningens mål i handling valde jag learning study som ar-
rangemang för den andra studiens genomförande . Genom att studera 
lärares kunskapsarbete i relation till en viss undervisningskontext blir 
den andra delstudien i avhandlingen mer av en fallstudie. Studien hand-
lar således om att undersöka vad som karaktäriserar lärarnas undervis-
ningspraktik genom learning study. Learning study fyller en central roll i 
avhandlingens andra delstudie eftersom det är genom learning study 
som lärarna utforskar ämnesinnehållets behandling i undervisningen. 
Lärarnas kunskapsarbete blir också den process som jag använder för att 
utföra min analys på efter att learning studyn är avslutad. Analysen görs 
således som en omtolkning av den process som jag själv har varit delakt-
ig i tillsammans med lärarna. På så sätt kan andra innebörder ges åt ett 
tidigare tolkat fenomen vilket kan leda till en ökad förståelse för olika 
pedagogiska processer (Dahllöf, 1999). Jag väljer därför inledningsvis att 
presentera learning study och variationsteorin eftersom det ger förstå-
else för studiens metodologi.  

LEARNING STUDY OCH VARIATIONSTEORIN 

Syftet med learning study är att ta reda på vad som gör skillnad för ele-
vers lärande i undervisningen. Resultaten från olika studier där learning 
study använts visar att learning study har positiva effekter på lärares pro-
fessionella kunnande och på elevernas lärande (Cheng & Lo, 2013). Le-
arning study utvecklades av Marton och Lo under slutet av 90-talet i 
Hong Kong som ett gemensamt projekt där variationsteorin användes 
för att skapa bättre förutsättningar för lärande. Learning study är inspi-
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rerad av strukturen som återfinns i sin föregångare lesson study men 
också från design experiment. Skillnaden mellan lesson- och learning 
study är främst att den ena är teoribaserad och den andra inte (Cheng & 
Lo, 2013). 

Den övergripande strukturen i en learning study kan beskrivas utifrån 
följande figur: 

Figur 7. Learning study- modellens olika faser (Häggström, Bergqvist, 
Hansson, Kullberg och Magnusson, 2012, s. 5) 
 
Inledningsvis väljs ett lärandeobjekt ut utifrån vad lärarna har identifie-
rat som svårt för eleverna att lära sig. Ett lärandeobjekt är vad eleverna 
ska lära sig och kan bestå av ett begrepp eller en förmåga som relaterar 
till ett ämnesdidaktiskt innehåll. Lärarna behöver sedan undersöka och 
identifiera kritiska aspekter i relation till det valda lärandeobjektet. Det 
kan de göra genom att exempelvis undersöka elevernas förkunskaper 
genom ett förtest eller intervjuer. Under nästa fas planeras och imple-
menteras forskningslektionen i flera cykler genom att variationsteorin 
används som vägledande för den pedagogiska designen. Slutligen utvär-
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derar och revideras lektionen efter genomfört eftertest (Runesson, 2008; 
Marton, & Tsui, 2004).  

Learning study har variationsteorin som guidande princip för att ut-
veckla undervisningen utifrån elevernas förståelse. Lärande handlar 
därmed om att kunna urskilja något som något vilket görs genom att 
individen erfar eller ges möjlighet att urskilja en variation av något slag. 
Detta förespråkades av Bretano (1838–1917) i hans arbeten om männi-
skans tänkande där han skrev att människans medvetande alltid är riktat 
mot något, det vill säga, det finns en viss intentionalitet, en viss riktning. 
Detta innebär att individen riktar sitt erfarande mot något och att det 
alltid framträder som något. Vi kan exempelvis inte tänka utan att tänka på 
något (Cheng & Lo, 2013). Även när vi tänker att vi inte ska tänka på 
något så är det precis det som vi tänker på, om man ska spetsa till det. 
Att en hund framträder som en hund innebär att individen har lärt sig 
att urskilja vad som särskiljer en hund ifrån något annat som inte är en 
hund, exempelvis en katt. Hundar och katter delar många yttre attribut, 
de har fyra ben, två öron, två ögon och de kan ha olika färger på pälsen. 
Ändå är det vad som skiljer dem åt, variationen mellan dem, som bidrar 
till att vi kan skilja dem åt. En sådan aspekt är exempelvis storlek ef-
tersom hundars storlek varierar mer än katters, en annan är ljud då de 
låter olika.  

Lärande genom urskiljning utgår alltid från en helhet där individen ge-
nom en allt mer differentierad uppfattning kan öka sin förståelse av ett 
visst fenomen. Variationsteorin kan därför ses som en differentierings-
teori som också har sin grund inom en fenomenografisk forskningstrad-
ition (Marton, 2015). Individer lär sig således genom att erfara sin om-
värld på ett nytt sätt genom att de urskiljer en variation av något slag.  
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Ett exempel på en sådan differentieringsprocess skulle kunna vara hur 
vattnets olika former kan erfaras såsom fast, flytande eller som ånga. 
Om en hink med vatten står utanför dörren och den en morgon har 
frusit till is kommer isen att framstå med en annan karaktär, den är fast 
och hård mot hur vattnet i hinken tedde sig dagen innan. Detta faktum 
kan individen erfara utan att egentligen förstå vad som har skett med 
vattnet. För att individen ska kunna förstå vad som har skett behöver en 
fråga formuleras. Om detta fenomen skulle användas som utgångspunkt 
i en lektion skulle lärare kanske börja med att ställa en fråga till eleverna 
såsom; vad är det som bidrar till att vatten förändras till is? Genom att ta ett 
variationsteoretiskt perspektiv fokuseras den lärandes utgångspunkt, det 
vill säga, vad är det eleverna behöver lära sig för att förstå vattnets me-
tamorfos? För att ta reda på detta kan ett lärandeobjekt formuleras av 
lärare.   

LÄRANDEOBJEKTET OCH KRITISKA ASPEKTER 

Lärandeobjektet är det objekt som lärandet är riktat mot och som be-
skriver vad eleverna ska lära sig, exempelvis förmågan att kunna såga 
rakt (Broman, Frohagen & Wemmenhag, 2013). Lärandeobjektet relate-
rar till ett ämnesdidaktiskt innehåll (det direkta lärandeobjektet) och till 
den förmåga som eleven ska utveckla i förhållande till ämnesinnehållet 
(det indirekta lärandeobjektet). Vad kan således en elev som har utveck-
lat förmågan att kunna såga rakt? Lärarnas uppgift blir att försöka fast-
ställa och identifiera kritiska aspekter i relation till det valda lärandeob-
jektet (Runesson, 2008; Marton, & Tsui, 2004). Lärandeobjektet kan 
dessutom ses ur tre olika perspektiv såsom; det planerade/ intentionella 
lärandeobjektet (the intended object of learning), det iscensatta lärande-
objektet (the enacted object of learning) och det erfarna lärandeobjektet 
(the lived object of learning). I en undervisningssituation innebär de 
olika perspektiven på lärandeobjektet att läraren kan ha planerat en lekt-
ion där eleverna exempelvis ska utveckla förmågan att läsa mellan rader-
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na och tolka texters olika budskap. Det är den avsikt som läraren har 
med sig för att iscensätta den planerade lektionen. Hur eleverna gavs 
möjlighet att förstå lektionen kommer till uttryck i det erfarna lärande-
objektet. Om lektionen inte fungerade och en del elever inte förstod 
innehållet så finns det anledning att undersöka det iscensatta lärandeob-
jektet. Som figuren nedan visar finns det oftast en överlappning mellan 
de tre perspektiven. 

 

Figur 8. Relationen mellan lärandeobjektets tre dimensioner (Häggström, 2008,  
sid. 54 ) 

I en undervisningssituation där de tre lärandeobjekten överlappar så 
mycket som möjligt kommer det som läraren har planerat också under-
visas om på ett sådant sätt så att eleverna gavs möjlighet att lära sig in-
nehållet. Genom att se på undervisning på ett sådant vis framkommer 
att utgångspunkten för undervisningen inte enbart kan bygga på lärarens 
syn på ett tänkt lektionsinnehåll. Läraren bär ibland på en förgivettagen 
kunskap som behöver problematiseras utifrån elevernas förståelse i re-
lation till lärandeobjektet (Häggström, 2008).  Utifrån de tre olika for-
merna som lärandeobjektet rymmer kan det ses vara både dynamiskt 
och föränderligt och i konstant relation till dem som ska lära sig bero-
ende på att de ges möjlighet att urskilja vissa aspekter (Wernberg, 2009).  
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En av de kritiska aspekterna som kan nämnas till exemplet som tidigare 
gavs angående den frusna ishinken är temperaturförändring. Eleven 
måste till exempel förstå att vattnets temperatur är avgörande för vatt-
nets förändrade form.  Sedan följer frågor om vad det är som gör att 
temperaturen växlar vilket öppnar upp för en avancerad ämnesdiskuss-
ion om hur vädret påverkar hela jordens ekosystem. Men det som är 
centralt oavsett vad elever ska lära sig är att eleverna behöver ges möj-
lighet att urskilja vissa aspekter och att lärare undersöker vad som är 
kritiskt för elevernas lärande i relation till ett visst lärandeobjekt. Elever 
har olika förståelse för det som de ska lära sig och därför är olika 
aspekter kritiska i relation till lärandeobjektet. Låt oss ta ytterligare ett 
vattenexempel som ges av Marton (2015). Vad krävs för att lära sig att 
simma? Många skulle säga att det beror på att vi vet hur vi ska synkroni-
sera arm- och benrörelser i vattnet. Det är delvis rätt att vi behöver veta 
hur vi ska göra med armar och ben i vattnet för att kunna simma. Men 
det finns något som är viktigare och som skiljer den som kan och den 
som inte kan simma. Den som kan simma har lärt sig att anpassa hur 
mycket luft som finns kvar i lungorna vilket bidrar till att personen inte 
sjunker i vattnet. En kritisk aspekt när det gäller att lära sig att simma rör 
således att lära sig att andas på rätt sätt i vattnet (Marton, 2015).  

Exemplet med att lära sig att simma är ett av många exempel som illu-
strerar ett variationsteoretiskt perspektiv på lärande. Utifrån detta reso-
nemang behöver undervisning bistå med möjligheter för elever att ur-
skilja olika dimensioner av variation som kan rymmas inom ett visst lä-
randeobjekt vilket också beskrivs av Marton och Pang (2006): 

To learn something, the learner must discern what is to be 
learned (the object of learning). Discerning the object of learning 
amounts to discerning its critical aspects. To discern an aspect, 
the learner must experience potential alternatives, that is, varia-
tion in a dimension corresponding to that aspect, against the 
background of invariance in other aspects of the same object of 
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learning (One could not discern the color of things, for instance, 
if there was only one color.) (Marton & Pang, p.1)  

Att formulera ett lärandeobjekt och utveckla sin undervisning utifrån 
kritiska aspekter handlar således om att skapa olika variationsmönster 
utifrån elevernas rådande förståelse (Marton & Pang, 2006). Att skapa 
olika typer av variationsmönster i klassrummet innebär att systematiskt 
välja vad som ska varieras eller inte genom olika mönster av variation i 
förhållande till lärandeobjektet. De olika mönster för variation som kan 
användas är separation, kontrast, generalisering och fusion (Marton & 
Tsui, 2004). Variationsmönstren kan användas som en vägledande prin-
cip för att planera och analysera undervisning.10  

LÄRARNAS KUNSKAPSARBETE BELYST VIA LEARNING 
STUDY 

Learning study har beskrivits som ett komplext samarbete eftersom det 
är en process som betecknas av en viss oförutsägbarhet i samspelet lä-
rare emellan. Tidigare forskning har belyst att det vore önskvärt med ett 
fokus på hur dessa konversationer skulle kunna gestaltas via en herme-
neutisk tradition (Adamson & Walker, 2011). Min ambition med den här 
undersökningen och dess resultat är därför att genom en hermeneutisk 
ansats låta lärarnas dialoger träda fram och bli till en berättelse där lärar-
nas levda erfarenheter tolkas och formuleras genom learning study pro-
cessen.  Genom learning study öppnas en mångfald av dialoger och be-
tydelser för vad undervisning kan innebära. Lärarnas dialoger om 
undervisningen och deras strävan att förbättra elevernas lärande blir här 
till en berättelse där innebörder om arbetet kan gestaltas eftersom språ-
ket fyller den betydelse genom vilket mening konstitueras (Gadamer, 
1989). Det betyder att språket möjliggör en tolkning av vad som sägs 
och inte främst under vilken form det sägs. Lärarnas dialoger under le-

10 För utförligare beskrivning om variationsmönster se Marton, 2015. 
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arning studyn utgör en process som behöver ses utifrån en helhet där 
mening skapas och omförhandlas under tiden som arbetet fortgår. Det 
är därför svårt att isolera vissa skeenden i processen som mer betydelse-
fulla än andra då förståelse för lärarnas kunskapsarbete slutligen konsti-
tueras genom en helhetsförståelse.  

Den andra delstudien bör ses i skenet av att den ingår i en parallellpro-
cess där lärarna utforskar undervisningen och där jag har varit delaktig i 
att utveckla undervisningen i samhällskunskap.  Efter avslutad learning 
study har jag valt att göra en analys utifrån en tolkande ansats. Den här 
parallellprocessen handlar således om att lärarna har genomfört forsk-
ning i den egna praktiken medan jag därefter har valt att analysera vad 
lärarnas kunskapsarbete betyder i förhållande till vald frågeställning. Det 
empiriska underlaget som jag har haft till förfogande som underlag för 
analysen är rikt och består av förintervjuer, inspelade arbetslagsmöten 
(ljudfiler), filmade lektioner, förtester, eftertester och efterintervjuer. 
Materialet är omfattande och det innebär att jag i ett senare skede har 
fokuserat olika mycket på de olika delarna av empirin. Att materialet är 
omfångsrikt kan i sig innebära en svårighet eftersom det kan vara svårt 
att se ”skogen för alla träd”. Att finna fynden i ett så pass rikt material 
och också fundera över hur de skall kunna gestaltas på ett bra sätt har 
funnits med i den tolkande processen. Att jag var delaktig under proces-
sen när lärarna utvecklade undervisningen genom learning studyn ser jag 
som en fördel i tolkningsarbetet. Att ha varit med från början bidrar till 
att jag under tiden byggde upp förståelse för vad som skedde under ar-
betets gång. Det innebär att jag har med mig min levda erfarenhet in i 
tolkningen av empirin redan från början.   

Variationsteorin används av lärarna i den andra delstudien i avhandling-
en som ett verktyg för att utveckla undervisningen i samhällskunskap. 
De vill att deras elever ska lära sig mer om begreppet rättighet och uti-
från detta kommer de sedan att formulera ett lärandeobjekt. Lärandeob-
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jektet har en central roll i learning study och i delstudien eftersom det 
inbegriper ett mer precist formulerande av undervisningens innehåll för 
lärarna utifrån elevernas förståelse. Det bidrar i sin tur till att det blir 
nödvändigt för lärare att fördjupa sig kring kursplanens och målens 
formuleringar för att diskutera, dels vad det är som eleverna skall lära 
sig, dels vad det kan innebära för eleverna samt hur en iscensättning av 
lärandeobjektet kan gestaltas.  

Lärandeobjektet är centralt i den andra delstudien eftersom det tar sin 
utgångspunkt i vad som krävs för eleverna att utveckla ett visst kun-
nande i samhällskunskap. När lärarna formulerar ett lärandeobjekt uti-
från ett tänkt ämnesinnehåll går de in i en process som utmärks av att de 
systematiskt behöver undersöka vad det krävs för en viss elevgrupp att 
lära sig en specifik sak (Wernberg, 2009). Ett lärandeobjekt skiljer sig åt 
från lärandemål eftersom de relaterar sig mot elevens lärande på olika 
sätt. Medan lärandemålet ofta relaterar till om eleven har nått ett uppsatt 
och formulerat mål eller inte, relaterar sig lärandeobjektet till vilket kun-
nande som eleven ska utveckla i förhållande till ett visst ämnesinnehåll. 
Wernberg adresserar denna särskiljande definition på följande sätt: 

Medan ett lärandemål är förmodat att i förväg vara fastställt och 
är generellt, utvecklas ett lärandeobjekt samtidigt som lärandet 
äger rum i en specifik elevgrupp. (Wernberg, 2009, s. 15).    

Wernberg visar att lärandemål och lärandeobjekt har olika dynamik och 
således också får olika betydelser i klassrummet. Lärandeobjektet är 
någonting som behöver undersökas och utforskas i relation till eleverna 
och som ständigt är satt i ett relationellt förhållande till dem. Lärandeob-
jektet är tentativt och förändras. Marton (2015)  problematiserar läran-
demålens funktion genom följande:  

Educational objectives are intended and assumed to help the 
teachers to be guided by what the students are expected to be-
come able to do. But, in reality, they do not tell us what the stu-
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dents are expected to learn, much less how we can help them to 
learn it. (Marton, 2015 p. 39-40)  

Marton pekar mot att lärandemålen förvisso säger vart eleverna skall nå 
men målet som sådant säger inte vad eleverna behöver lära sig för att 
exempelvis kunna läsa mellan raderna eller kunna såga rakt. Följande 
exempel kan användas för att belysa Martons argument. Ett lärandemål 
skulle kunna formuleras på följande sätt: Eleven ska utveckla förståelse 
för hur den franska revolutionens händelser har påverkat dagens sam-
hälle. Frågan är då vad eleverna behöver lära sig om franska revolution-
en för att kunna relatera händelsen till dagens samhälle? Genom läran-
deobjektets form undersöks vad som är kritiskt för elevernas lärande, 
kritiskt i den bemärkelsen att de ännu inte har urskilt vissa aspekter av 
vad som ska läras. Vad som eventuellt förbises är kanske att eleverna har 
en fragmentariskt bild av revolutionsbegreppet, eller att de inte förstår 
någon annat som är centralt för att utveckla ett sådant kunnande.  Uti-
från Martons (2015) och Wernbergs (2009) resonemang utmanas läran-
demålens framskrivna funktion som vägledande för undervisningen i 
läro- och kursplanen.  Detta finner jag särskilt viktigt för den här av-
handlingsstudien eftersom ett sådant betraktelsesätt utmanar synen på 
att tydliga lärandemål bidrar per automatik till att elever lär sig saker som 
står skrivna i läro- och kursplanerna. Det kunskapsarbete som lärarna 
genomför i och med att de arbetar med en learning study sätter lärande-
objektet i fokus vilket innebär att de empiriskt grundar vad som faktiskt 
bidrar till lärande.  Detta betraktelsesätt har metodologiskt resulterat i att 
lärandeobjektet erbjuder en relief och en annan undersökningsväg kring 
hur lärare kan överbrygga gapet mellan kursplan och elevernas lärande.  

URVAL DELSTUDIE II - LÄRARNA OCH 
KLASSERNA 

Initialt skickades en inbjudan ut till berört län om en möjlighet för deras 
skolor att medverka i studien (bilaga C). Efter att ha haft kontakt med 
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några olika skolor formades slutligen en lärargrupp på fyra lärare på en 
kommunal grundskola i länet, benämnd som Bäckskolan, som ville ge-
nomföra en learning study i samhällskunskap. De lärare som kom att 
bilda learning study-gruppen valde själva att delta i och med att de tack-
ade ja till erbjudandet om att genomföra en learning study i samhälls-
kunskap. En trolig bidragande orsak till att lärarna ville delta var att de-
ras kollegor tidigare hade genomfört learning study i matematik och 
hade positiva erfarenheter från detta arbete.  Studien genomfördes sam-
tidigt som lärarna befann sig i skiftet mellan två läroplaner (Lpo94 & 
Lgr11) och det intensiva implementeringsarbetet som detta medförde. 
Totalt genomfördes två stycken learning study, men det är endast den 
första som utgör grund för analysen. Detta beror främst på vad som kan 
rymmas inom avhandlingen och då materialet är rikt valde jag att den 
andra inte skulle ingå. Initialt var det 4 lärare som deltog i arbetet med 
learning study. Hur klasserna, som skulle ingå, skulle väljas ut diskutera-
des ingående av lärarna. Från början planerades endast genomförandet 
av en learning study i årskurs 8 och klassen valdes därmed ut med hän-
syn till att de inte var nya på skolan och att de hade kommit något längre 
i sina studier i samhällskunskap.  De hade inte berört det ämnesinnehåll 
som sedermera preciserades till ett tänkt lärandeobjekt.  

Information och en begäran om att målsman skulle ge sitt tillstånd 
huruvida eleverna fick vara med i studien sändes ut innan arbetet påbör-
jades då filmning i klassrummet skulle genomföras (bilaga D). Lärarna 
skötte distribueringen av blanketten i respektive klass och alla elever 
lämnade tillbaka blanketten till respektive lärare som kontrollerade att 
alla blanketter kom tillbaka. Jag tog sedan hand om blanketterna för att 
lägga dem till övrigt material som rör studien. Totalt medverkade 56 
elever i årskurs 8 (och sedermera 54 elever i årskurs 9). Elevernas identi-
tet kodades och deras svar på för- respektive eftertest förblev sedan 
konfidentiell även för deltagande lärare. Det här förfarandet bidrog till 
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att bedömningen av elevsvaren blev inriktad på innehållet och inte vil-
ken elev som hade skrivit vad. Någon uppdelning mellan pojkar och 
flickor gjordes inte eftersom det inte var av betydelse för frågeställning-
en, men eftersom eleverna är kodade på individnivå är det fullt möjligt 
att i efterhand analysera materialet utifrån andra frågeställningar.  

GENOMFÖRANDE  

Vid de första mötena diskuterades hur arbetet med learning studyn 
skulle genomföras på bästa sätt utifrån lärarnas förutsättningar i relation 
till schema, tid och rum. Lärarna bestämde att det var bra att ses med 
täta intervaller, helst varje vecka, på Bäckskolan och att den som var 
ansvarig för schemaläggande också skulle skapa en tid då lärarna kunde 
ägna sig åt learning study. Arbetsmötena ägde rum i ett och samma 
klassrum på Bäckskolan, oftast på tisdagar, medan analysmöten efter 
genomförda forskningslektioner genomfördes på högskolan. Att för-
lägga analysmötena till högskolan grundade sig på att lärarna skulle 
komma bort från sin egen verksamhet för att kunna koncentrera sig fullt 
ut på filmanalys och diskussion kring lärandeobjekt utan att bli avbrutna 
av elever och kollegor på den egna skolan. Möteslogg finns bilagd som 
bilaga (bilaga F).  

Datainsamlingen har skett under den tiden som arbetet med learning 
study har pågått under höstterminen 2011 och vårterminen 2012, det vill 
säga under två terminer. Lärarna träffades först tillsammans med rektor 
och forskare för att diskutera den kommande studien och för att skapa 
schemamässiga förutsättningar för det gemensamma arbetet. För att 
skapa en kunskapsgrund för lärarnas gemensamma kunskapsarbete an-
ordnades en föreläsning vid en närliggande högskola, angående learning 
study och variationsteorin, där lärarna deltog. Lärarna intervjuades en-
skilt före projektstarten för att sedan intervjuas igen efter genomfört 
projekt.  
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Även om min delade roll har inneburet en position som handle-
dare/deltagare och i ett senare skede forskare under arbetet med le-
arning studyn har innehållet inte styrts av mig. Istället innebar den hand-
ledande positionen att ta fram material i form av forskningsartiklar och 
att vara den som tog hand om dokumentation av bedömning av för- 
och eftertest och att leda processen framåt i enlighet med den valda 
strukturen. Likvärdigheten mellan alla deltagare i arbetsgruppen klar-
gjordes från början och allas deltagande i diskussionerna uppmuntrades. 
Ett av de viktigaste utgångslägena i arbetet med learning study är att 
forskningsfrågan och val av lärandeobjekt ägs av lärarna. Samtidigt 
meddelades lärarna att det fanns ytterligare ett forskningsintresse som 
inte enbart handlade om att utveckla undervisningen utan där jag öns-
kade dels intervjua dem på individnivå, dels ta upp ljudfiler på alla ar-
bets- och analysmöten för att i ett senare skede kunna gå tillbaka och 
analysera materialet utifrån en annan forskningsfråga. Strukturen över 
arbets- och analys mötena har varit såsom arbetsloggen beskriver ar-
betsgången över lärarnas arbets- och analysmöten learning study (bilaga 
F).  

INTERVJUER MED LÄRARNA 

De lärare som kom att ingå i gruppen blev informerade om att enskilda 
intervjuer före och efter arbetet med learning study skulle genomföras 
eftersom jag var intresserad av lärarnas förståelse av kunskapsmål. Syftet 
med intervjuerna var att diskutera synen på arbetet med kunskapsmål, 
förändringen i och med ny läro- och kursplan och hur de själva hade 
upplevt arbetet med learning studyn i förhållande till behandlingen av 
innehållet i samhällskunskap (bilaga E och F). 

 

 

118 

 



METOD 
 

Tabell 2. Medverkande lärare i för- respektive efterintervjuer, delstudie 2 

 

Intervjuerna genomfördes med hänsyn till lärarnas önskemål antingen 
på deras egen arbetsplats eller på närliggande högskola. Varje intervju 
tog ca 45-60 minuter som spelades in via en ljudupptagare, en diktafon. 
Alla intervjuerna har sedan transkriberats för att ligga till grund för ana-
lysen. Med Magnus genomfördes inte någon efterintervju eftersom han 
fick förhinder och inte kunde delta under hela processen. Det före-
kommer också en femte person som ”syns” under resultatdelen, be-
nämnd som Elin. Hon ville vara med i uppstarten av learning studyn av 
eget intresse men ingick inte studien på samma sätt som de övriga lärar-
na.  

ARBETSLAGSMÖTENA 

De möten där lärarna kom samman för att arbeta med learning studyn 
benämner jag som arbetslagsmöten. Vid dessa tillfällen valde jag att 
spela in, via diktafon, vad som sades. När flera lärare tillsammans disku-
terar och utvecklar sin undervisning är det som jag ser det omöjligt att 
kunna anteckna vad som sägs. Situationen är alldeles för komplex för att 
i efterhand kunna återskapas utan att allt för mycket information går 
förlorad. Mötena varande från en och en halv timma upp till tre timmar 
åt gången vilket gav ungefär 35-40 timmars datamaterial att analysera 
samt att transkribera. Med tanke på det omfattande materialet har jag 
lyssnat och transkriberat det som jag har ansett som väsentligt från ar-
betslagsmötena. En utförligare beskrivning ges under rubriken, tolkning 
och bearbetning av empirin. 
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VIDEOINSPELNING AV LEKTIONER 

Som en del i att dokumentera forskningslektionerna användes en video-
kamera i klassrummet under de genomförda lektionerna. Genom att 
använda en kamera ges större möjlighet att gå tillbaka till situationen i 
klassrummet och analysera vad som skedde under lektionen; följdes 
lektionsdesignen och hur svarade eleverna mot den? Kom det upp nya 
kritiska aspekter som lärarna inte hade tänkt på. Kameran fyller en viktig 
funktion i analys- och revideringsarbetet i en learning study men också i 
ett senare analysskede.  Hur man använder kameran i klassrummet har 
betydelse för hur mycket man stör eleverna eller inte under lektionen. Vi 
enades om att kameran skulle vara fast positionerad längst bak i klass-
rummet på stativ och ha fokus riktat mot den undervisande läraren. Det 
finns fördelar med att använda sig av en sådan metod: 

Recording in this way has many advantages. If the camera is po-
sitioned appropriately it enables the researcher to record activi-
ties without having to anticipate events and it provides a con-
stant view of the stream of action. (Heath, Hindmarsh & Luff, 
2010, p.40) 

Under genomgången av den planerade forskningslektionen befann sig 
enbart den undervisande läraren i klassrummet medan jag höll koll på 
kameran längst ner i klassrummet. Det här sättet medgav också att fäl-
tanteckningar kunde föras för att sedan användas i det gemensamma 
analysarbetet av filmen. Eleverna blev tidigare informerade av sina lärare 
om att de skulle bli filmade under en lektion, och deras målsmän gav 
skriftligt medgivande till att de fick bli filmade. I något fall kom det inte 
in någon svarsblankett från föräldrar varpå den eleven fick placera sig 
utom synligt fokus för kameran. Elevernas reaktion på filmkameran i 
klassrummet var olika vilket återgavs i både muntlig och skriftlig form. 
De flesta var positivt intresserade av kameran och ville gärna se filmen 
efteråt, medan en del inte gav uttryck för om det spelade någon roll om 
den var där eller inte. Inledningsvis på varje lektion och med alla klas-
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serna presenterade jag att lärarna i samhällskunskap arbetade tillsam-
mans med mig för att utveckla undervisningen. Att de blev filmade 
handlade främst om att lärarna behövde se filmen efteråt för att se hur 
designen av lektionen fungerade. Min uppmaning till alla elever blev 
därför; var som ni brukar, vilket frambringade skratt från eleverna. Ef-
tersom kameran var placerad bakom eleverna verkade de glömma bort 
den efter ett tag, i takt med att lektionen pågick.  

De som upplevde det som mest påfrestande att bli filmade var lärarna. 
Att de fick en filmkamera riktad mot sig och dessutom visste att kolle-
gorna skulle granska den genomförda forskningslektionen var ingen 
vanligt förekommande situation vilket diskuterades tillsammans i grup-
pen. Här poängterades dock att det var den gemensamma lektionsplane-
ringen som skulle bedömas inte den enskilde lärarens person i klass-
rummet. 

BEDÖMNINGSUNDERLAG I FORM AV FÖR- RESPEKTIVE 
EFTERTEST 

Huvudsyftet med en learning study är att eleverna utvecklar kunskaper 
och förmågor som är relaterade till ett specifikt lärandeobjekt och att 
lärarna tar reda på vad det är som gör skillnad för ett sådant lärande sker 
eller inte. Huruvida eleverna har utvecklat önskvärda kunskaper brukar 
bedömas med hjälp av ett för- respektive eftertest och det är i relation 
till det som elevernas kunskapsnivå bedöms. Varje eftertest blir därför 
vägledande inför nästa revidering av den lektion som lärarna försöker 
förfina. Variationer av elevernas sätt att svara på frågorna i bedöm-
ningsunderlaget indikerar vad som kan vara kritiskt i förhållande till lä-
randeobjektet. Bedömningsunderlagen fyller därför en viktig formativ 
funktion i learning study. Huvudfokus för den här studien är dock inte 
elevernas resultat som sådana, även om det inte är oviktigt i samman-
hanget, utan främst vad som sker med lärarnas behandling av undervis-
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ningsinnehållets behandling under arbetet med learning study. För- och 
eftertesten är ett verktyg för lärarna men också en analysenhet som ingår 
i min datainsamling och som säger något om lärarnas kunskapsarbete. 

TOLKNING OCH BEARBETNING AV EMPIRIN  

Den insamlade empirin blev omfångsrik och består av cirka 35- 40 tim-
mars inspelat material bestående av intervjuer, arbetslagmöten, filmade 
lektioner och bedömningsunderlag. Detta material har jag transkriberat, 
tolkat och analyserat under lång tid med flertalet omskrivningar som 
successivt har lett fram till det som utgör studiens andra resultat. Liksom 
i den första delstudien har jag inspirerats av Köglers modell; The critical-
dialogic circle (1996, s.171) och Alvesson och Sköldbergs hermeneutiska 
cirkel (1994, s.174) som belyser att en text inte bara är en text utan bä-
rare av individens förståelse som kommer till uttryck genom tal, text 
eller handling. En total genomlyssning av de inspelade intervjuerna, ar-
betslagsmötena och inspelade lektionerna har genomförts och jag tran-
skriberade dessa successivt under tiden som arbetet med learning studyn 
fortgick.  Jag har funnit det värdefullt att transkribera större delen av 
mitt material eftersom det är underlaget för min fortsatta tolkning av 
lärarnas kunskapsarbete. För att materialet skulle bli hanterbart har jag 
transkriberat på så sätt att jag fokuserat på de dialoger där lärarna haft 
fokus på utveckling av undervisningen vilket är den större delen av data. 
Till skillnad från den första delstudien ställdes jag inför dilemmat att 
hålla reda på flera röster samtidigt när jag transkriberade vilket innebar 
en svårighet i sig. Transkriberingen översätter och gestaltar det talade 
språket till en skriftlig form, språket förtextligas, och att transkribera 
arbetslagsmötena och lektioner skiljer sig år från att transkribera en in-
tervju mellan två individer. Dels är det mer tidskrävande och dels kräver 
det en annan lyssnarteknik där man känner individernas röster och är 
känslig mot dialogens karaktär. Med känslighet mot dialogens karaktär 
menar jag att människor som pratar med varandra fyller i varandras me-
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ningar, avbryter, byter spår, pratar om olika saker samtidigt vilket ingår i 
ett större meningsskapande som lärarna i det här fallet var inne i. En 
enstaka lärardialog från ett arbetslagsmöte kan se lösryckt ut om den 
gestaltas utan sin kontext vilket jag har försökt undvika.  

Den utforskande och tolkande processen liknar den som användes i den 
första delstudien. Liksom då handlar det om en livsvärldshermeneutisk 
ansats där lärarnas meningsskapande process är i fokus. Tolkningsar-
betet av data har skett i flera led och jag väljer att visa exempel på bear-
betningen av lärarnas dialoger då det bidrar till förståelse för tolknings-
arbetet och det slutliga resultat som presenteras under resultatdelen. 
Den första tolkningen av empirin såg jag som en upptäcktsresa i att hitta 
innebörder kring lärarnas meningsskapande kring undervisningsmål och 
ämnesinnehåll. Syftet med den första tolkningen var att skapa ett första 
intryck av lärarna process med att arbeta i en learning study. Jag valde 
därefter ut några centrala dialoger som inkluderade hela learning study-
processen där lärarnas dialoger tolkades utifrån vad deras orientering i 
dialogen riktades mot, det vill säga den didaktiska vad-frågan.  Det som 
framträdde i lärarnas arbete var att de var fullt upptagna av ”göranden” i 
förhållande till något. I det här fallet var handlandet riktat mot att pla-
nera en specifik undervisningssekvens i samhällskunskap. Genom att 
göra den har typen av deltolkning fick jag fram tre huvudspår som blev 
tre huvudteman och som representeras av; lärarna och samhällskunskapens 
innehåll, lärarna och elevernas förståelse och lärarna och undervisningen. Dessa tre 
inriktningar blev sedermera till de tre teman som jag fortsatt riktade mitt 
fokus mot i tolkandet.  

En stor del av mitt fokus har riktats mot det planerade lärandeobjektet 
under den här tiden, det vill säga hur lärarna avgränsar och preciserar 
det innehåll som de vill att eleverna ska lära sig i förhållande till ett valt 
ämnesområde. Därför är det relationen mellan lärarna, eleverna och äm-
nesinnehållet och den dialog som förs som jag väljer att lyfta fram för 
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att visa på vad som innehållsligt konstituerar en sådan meningsskapande 
dialog via learning study. En modell som fokuserar detta innehåll och 
relationerna där emellan är den didaktiska triangeln vilken brukar gestal-
tas på följande vis: 

 

    Figur 9.  Den didaktiska triangeln inspirerad av Kansanen, (2000). 

Den didaktiska triangeln fungerar således som en figur för att visa på 
hur, och om, lärarnas fokus förändras under tiden som de genomför en 
learning study.  

RESULTATETS GESTALTNING GENOM FASER 

Jag har valt att visa lärarnas kunskapsarbete i tre olika faser som jag har 
delat in i; orienteringsfasen, problematiseringsfasen och integreringsfasen. Dessa 
faser har jag konstruerat för att skapa en översiktlighet men också för att 
dessa faser gestaltar en kvalitativ progression i förhållande till lärarnas 
utvecklande av ämnesinnehållet, hur de relaterar sig till elevernas kun-
skaper och undervisningens iscensättning. Således presenteras resultatet 
genom två figurer som genomgående används, dels den didaktiska tri-
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angeln, dels faser. Dessa faser kan ses som en analysmodell genom vilka 
jag presenterar mina resultat och som har kommit till genom flertalet 
läsningar av transkripten. Genom att fokusera på vad lärarna har samta-
lat om och hur detta har förändrats har jag skissat fram tre olika faser. 
Faserna sammanfaller med hörnstenarna i den didaktiska triangeln och 
består av tre underrubriker som berör samma tema under varje fas: lä-
rarna och det samhällsvetenskapliga innehållet, lärarna och elevernas förståelse samt 
lärarna och undervisningen. Dessa teman följs för att fördjupa ett innehålls-
ligt fokus i lärarnas kunskapsarbete.  

 

Figur 10. Lärarnas kunskapsarbete i faser via temporal gestaltning. 

Figuren ovan skall ses som ett redskap för analys som tas med in i tolk-
ningen av lärarnas kunskapsarbete. Under varje fas rör sig lärarna mellan 
att utveckla kunskap om samhällskunskapens innehåll, elevernas förstå-
else och planering och iscensättning av undervisningen. Detta sker på 
olika sätt och med olika innehållsligt fokus beroende på vilken fas de är 
i. Det kan gestaltas via den didaktiska triangeln på sås vis att fokus skif-
tar hos lärarna. I figuren ovan är det tänkt att det som utmärker faserna 
successivt kommer att visas under resultatdelen.  

Orienteringsfasen rymmer uppstarten av lärarnas kunskapsarbete och är 
den fas som innebär att lärarna kommer samman och initierar en dialog 
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kring ett gemensamt ämnesstoff för att utröna hur de ska utveckla sin 
undervisning. Den inledande diskussionen handlade om att lärarna bör-
jade sondera i ämnet och föra resonemang om en tänkt undervisning. 
Orienteringsfasen gestaltas av lärarnas försök till att hitta ett relevant 
samhällsvetenskapligt begrepp att fördjupa sig kring och prövandet av 
ett tänkt lärandeobjekt. Under problematiserings- och integreringsfasen 
fördjupar lärarna sina resonemang om samhällskunskapens innehåll uti-
från den avgränsning och precisering som de successivt arbetar fram.  

BORTFALL DELSTUDIE II 

En av de fyra lärarna som var med vid uppstartstarten och påbörjade 
arbetet med planeringen av learning study 1, försvann under en tid, och 
valde därefter att avstå från att komma tillbaka in i learning study arbe-
tet. De resterande tre lärarna deltog i både den första och andra learning 
studyn, men det är endast den första studien som utgör grund för analys 
i avhandlingsarbetet. Eftersom materialet är omfattande och på grund av 
utrymmesskäl samt läsbarhet lämnas en del datamaterial till en annan 
studie. Då lärarna intervjuades innan starten och efter genomfört arbete 
kan man också se att det blev ett bortfall i form av en efterintervju från 
den lärare som inte valde att återkomma till gruppen. Vid samtliga inter-
vjuer och analys- och arbetsmöten i learning study gruppen användes en 
ljudupptagare som till största del fungerade utan problem. Dock visade 
det sig att det någon enstaka gång var svårt att höra vad som sades på 
grund av störande bakgrundsljud. Likaså användes en filmkamera i 
klassrummen som fungerade oklanderligt men som inte alltid återgav 
önskvärd ljudkvalité då det är mycket ljud i ett klassrum som kan störa 
vid en inspelning. Ljudkvalitén var dock aldrig så dålig att det inte gick 
att höra vad som sades med hjälp av flera genomlyssningar av berörda 
stycken.  
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FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN  

Mötet med en annan människa innebär alltid ett möte där man uteläm-
nas till varandras tillit vilket innebär ett ansvar (Lögstrup, 1994). Ansva-
ret att möta en annan människa i detta utelämnande föreskriver ett etiskt 
förhållningssätt som kan tillämpas i mötet med lärare, elever och övriga 
individer inom skolan. I varje samtal anslås en ton som bidrar till om en 
tillit kan byggas upp och bidra till en språklig och mänsklig gemenskap. 
Som forskare behöver jag ständigt ha i åtanke på vilket sätt som jag på-
verkar och ansvarar för de människor som berörs av den forskning som 
bedrivs. Vetenskapsrådet gav 1990 ut forskningsetiska principer för 
forskning inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning och de 
principerna har varit vägledande under hela forskningsarbetet. De fyra 
huvudkraven rör; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. De forskningsetiska principerna är dock inte absoluta 
enligt Vetenskapsrådet utan måste värderas i förhållande till exempelvis 
kunskapstillskott kontra konfidentialitetskravet:  
 

Inför varje vetenskaplig undersökning skall ansvarig forskare 
göra en vägning av värdet av det förväntade kunskapstillskottet 
mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser för berörda 
undersöknings-deltagare/uppgiftslämnare och eventuellt för 
tredje person. Såväl kortsiktiga som långsiktiga följder skall där-
vid beaktas. (Vetenskapsrådet, 1990, s.5) 

Det innebär att man som forskare behöver överväga för- och nackdelar 
när det gäller en pågående forskningsstudie samt hur den kommuniceras 
och om det kan skada dem som ingår i studien. I enlighet med informat-
ionskravet gavs muntlig information till lärare och skolledare angående 
forskningsprojektets syfte både när det gäller delstudie ett och två. Den 
andra delstudien har en mer komplex design vilket innebär att både ele-
ver och lärare varit involverade. Trots att fokus riktats mot lärarnas ar-
bete och utveckling av undervisning berör det också eleverna och deras 
medverkan i för- respektive eftertest och agerande under forskningslekt-
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ionerna. Alla målsmän för de berörda eleverna i de sex involverade klas-
serna informerades skriftligt om projektet där de dessutom ombads fylla 
i om deras barn fick medverka utifrån tre olika alternativ och i enlighet 
med samtyckeskravet (se bilaga D). Målsmännen återlämnade blanketten 
till respektive lärare via eleverna och inga föräldrar valde att låta sitt barn 
utebli från studien. Via informationen till målsmän kommunicerades 
dessutom att föräldrarna eller barnen när som helst kunde meddela att 
de inte längre ville ingå i forskningsprojektet och kontaktuppgifter till 
ansvarig för studien fanns på den utskickade blanketten. Alla individer 
som har deltagit i studien har rätt att förbli konfidentiella till den forsk-
ning som bedrivs såvida de inte väljer att bryta kravet på konfidentialitet 
på eget initiativ. Lärarna i studien presenteras under fingerade namn på 
en fiktiv grundskola i Jönköpings län, eleverna har så långt det är möjligt 
förblivit avpersonifierade och klasserna har döpts om för att försvåra 
igenkänning av involverade individer. Konfidentialitetskravet syftar till 
att de som berörs av forskningen inte kommer att uppleva sig som 
kränkta och utelämnade när forskningen väl är publicerad. Olika forsk-
ning har olika inriktning och vad som kan vara etiskt känsligt är bero-
ende av frågeställning och de individerna som berörs. De som är mest 
utsatta i mitt forskningsprojekt är lärarna eftersom fokus ligger på deras 
arbete. Dock handlar det inte om lärarens person i första hand utan lä-
rarnas gemensamma arbete och undervisning vilket kan ses som mindre 
etiskt problematiskt. Emellertid kan det bli något problematiskt om lä-
rarna i efterhand inte känner igen sig i bilden som beskrivs. Förvaringen 
av inspelat material, intervjuer, lektioner och arbetslagsmöten har förva-
rats på en extern hårddisk som har varit inlåst, vilket försvårar att någon 
utomstående kan komma åt materialet.  

FORSKARROLLEN MELLAN NÄRHET OCH DISTANS 

Forskarrollen har inneburet att jag har tagit mig an mina data för att ana-
lysera den process och de samtal som lärarna hade under vårt gemen-
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samma kunskapsarbete. Under tiden som vi utvecklade lektioner i sam-
hällskunskap var vi jämbördiga eftersom den gemensamma målsättning-
en var att undersöka och förbättra elevernas lärande genom learning 
study. Till viss del hade jag en handledande roll som innebar att jag 
samordnade och höll i de gemensamma träffarna. Min roll förändrades 
emellertid i och med att jag bytte position för att analysera processen 
utifrån avhandlingens frågeställningar vilket skiljer sig åt från det fokus 
som lärarna hade. Detta skifte innebar att gå från deltagande till distan-
serad i den forskande rollen vilket var en omställning som tog tid. Fram-
för allt märktes det i de första tolkningarna som gjordes av transkripten 
där det var svårt att urskilja vad som skedde under tiden som lärarna 
arbetade med learning studyn. Att kliva ur processen har för mig handlat 
om att tolka empirin med forskarens ögon och att fokusera på de fråge-
ställningar som har drivit arbetet framåt.  

Det finns särskilt två dikotomier som jag har försökt förhålla mig till; 
påverkare - deltagare och närhet - distans. När man träder in i ett rum påver-
kar man andra med sin närvaro, vilket sker redan innan ett enda ord 
yttrats. Grunden för samarbetet läggs redan innan ord uttalats genom 
kroppshållning och gester och vart blicken riktar sig. Vem ser jag och 
hur ser jag dem? Det första som behöver etableras är känslan av välvilja, 
öppet intresse, nyfikenhet och gemensamt engagemang. Påverkan inne-
bär dels att påverka med sin person på det känslomässiga planet liksom 
hur påverkan sker i forskningsprocessen i relation till om närvaron av 
forskaren hindrar eller möjliggör en gemensam kommunikation i grup-
pen. I en learning study utgår man ifrån att alla som är involverade är 
med på lika villkor och har samma rätt att utrycka sig och där är det vik-
tigt att diskussionen är öppen och att klimatet tillåter en sådan diskuss-
ion vilket jag har eftersträvat genom att försöka ge alla deltagare möjlig-
heter att få uttrycka sina tankar under arbetsmötena. Att balansera mel-
lan att påverka dialogen och att inte göra det innebär många gånger att 
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kliva tillbaka för att låta någon annan tala. Samtidigt kan man genom 
små medel, som att rikta en fråga till någon av deltagarna eller att leda 
tillbaka diskussionen till något som var intressant nå en god grund för 
en bra diskussion.  

Intervjuerna med lärarna fyller också en viktig form för analys i relation 
till forskningsfrågan eftersom de innebörder som dessa lärare lyfter fram 
i relation till arbetet med learning study kan komplettera de samtal som 
förts på kollektiv nivå. De inspelade lektionerna visar på interaktionen 
mellan lärare, elev och det planerade lektionsinnehållet vilket också spe-
lar en väsentlig roll eftersom det är i lektionen som ämnesinnehållet rea-
liseras. De inspelade lektionerna bidrar till en bättre helhetsförståelse 
och en tolkningsgrund som berikar arbetet.  

TROVÄRDIGHET OCH GILTIGHET 

Ett viktigt kriterium för resultatens trovärdighet rör hur väl dessa stäm-
mer överens med den verklighet som studeras vilket vanligtvis benämns 
som inre validitet. Jag har valt att blicka mot det som benämns som 
hermeneutikens validitetsfråga och som rör på vilket sätt man väljer att 
bygga upp ett tolkningssystem som hänger ihop på ett logiskt sätt (Öd-
man, 2007).  I och med en hermeneutisk process väljer jag hellre att be-
nämna validitet som giltighet eftersom jag i och med detta försöker för-
stå lärares livsvärld. I och med detta synsätt finns det inte bara en enda 
sann tolkning utan flera giltiga sådana som är mer eller mindre rimliga i 
relation till materialet i sin helhet. I tolkningsarbetet har jag låtit delen 
möta helheten och den hermeneutiska spiralen har inte bara fungerat 
som ett sätt att förstå vad som händer vid själva tolkningen; den utgör 
också mall för hur en tolkning bör vara (Larsson, 2005). Larsson be-
nämner detta som ett konsistenskriterium medan Ödman (2007) resone-
rar om det i termer a inre logik tillika koherenskriteriet. Det är själva 
kvaliteten i tolkningen som åsyftas, det vill säga, dess förankring av tolk-
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ningen i dess empiriska underlag som är ett centralt kvalitetskriterium 
både hos Ödman och Larsson. 

Hög kvalitet i en tolkning har den där delarna i en text eller till-
gänglig data ”tas om hand” på ett sådant sätt att det uppstår så få 
motsägelser som möjligt mellan tolkningen (helheten) och en-
skilda data (delarna).  (Larsson, 2005. s. 23) 

Resultatet bygger på min tolkning av hur lärarna förstår målen för 
undervisningen. Jag gör dock inga anspråk på att spegla någon objektiv 
verklighet utan jag väljer att visa på de mest innebördsrika tolkningarna 
som jag funnit hos de lärare som deltagit i studien. Giltigheten i de tolk-
ningar som jag arbetat med har prövats av andra genom att jag har valt 
att dela med mig av mina texter och tolkningar vid seminarier där tex-
terna har granskats under arbetets gång. Inre och yttre kontroll bör ef-
tersträvas i ett vetenskapligt tolkningsarbete där den inre kontrollen 
handlar om hur jag väljer att skriva fram tolkningssystemets inre logik, 
medan den yttre kontrollen handlar om att tolkningarna granskas av 
andra under processens gång och att de data som man arbetar med är en 
rimlig tolkning som har förankring i verkligheten (Ödman, 2007). Jag 
har beaktat båda dessa kontrollformer genom att beskriva hur jag har 
arbetat med analysen på ett systematiskt vis, samt hur jag har arbetet 
med tolkningen och genom att diskutera tolkningarnas bäring med 
andra. Under processen har det inneburet att gå tillbaka till rådata, testa 
en ny tolkning, se nya mönster och sträva mot nya förståelsehorisonter 
kring lärarnas mål- och resultatstyrda praktik.  

131 

 



 

KAPITEL 7. 

RESULTAT DELSTUDIE I 

LÄRARARBETE I EN MÅL- OCH RESULTATSTYRD 
SKOLA 

Den frågeställning som ligger till grund för den första delstudien handlar 
om hur lärare, på tre olika grundskolor, beskriver att de tolkar och reali-
serar kursplanens mål i undervisningen. Intervjuerna har genomförts 
inom kontexten för den dåvarande och gällande läroplanen, Lpo94, som 
hade ett mycket tydligt fokus på målbeskrivningar i och med dess for-
muleringar kring uppnåendemål och strävansmål.  Resultatet handlar 
således om vad lärarna har för förståelse av läroplan- och kursplanemål 
och hur dessa erfarenheter kommer till uttryck. I resultatdelen presente-
ras först olika teman som lärarna gett uttryck för som betydelsefulla. 
Sedan kommer dessa att presenteras inordnade under en modell för 
handlings- respektive känslodimensioner i resultatets senare del. Dessa 
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dimensioner konstituerar lärarnas förståelsehorisont gällande kun-
skapsmål genom att deras utsagor beskriver en del av förståelsen kring 
dessa mål. Genom att eftersträva ett utvidgat förståelsebegrepp där för-
ståelsehorisonten skjuts fram diskuterar jag sedan hur resultatet kan för-
stås i relation till den valda bakgrunden och tidigare forskning där re-
formeringen av skolan bildar ett fundament för vidare diskussion och 
för det fortsatta avhandlingsarbetet.  

ATT PLANERA UNDERVISNING MED MÅL 

Att undervisa med hjälp av målformuleringar innebär initialt att lärarna 
behöver göra målen begripliga för sig själva och sina elever i förhållande 
till ämnets innehåll. Lärarna har en intention med, och en målsättning, 
för vad eleverna ska lära sig vilket innebär att de mer eller mindre uttalat 
använder sig av strategier för att planera kring ämnets innehåll i relation 
till de mål som återfinns i läroplan och kursplan. Att de behöver förhålla 
sig till olika typer av mål i relation till tänkt innehåll och samtidigt an-
passa undervisningen till sina elever ingår som en naturlig del av arbetet. 
Att planera undervisning inom ramen för en deltagande målstyrning 
innebär att lärare skall ha kunskap om hur de ska tolka målen i kurspla-
nen, men också att de kan ta ställning till vilket stoff som skall väljas ut 
för att konkretisera hur eleverna förstår detta innehåll (Skolverket, 
2000).  

MED MÅLEN SOM VÄGVISARE 

Målen fungerar ibland som vägvisare när lärarna planerar undervisning. 
En av lärarna, Annika, berättar hur hon tar sig fram i planeringsproces-
sen genom att beskriva hur hon resonerar inför en tänkt undervisning i 
svenska.  Annika beskriver hur hon gör steg för steg i planerandet där 
hon går från en övergripande nivå, ner i allt mindre beståndsdelar som 
utmynnar i att hon; som hon uttrycker det, jobbar mot målen.  
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Där har vi också på skolan delat upp våra kriterier i fyra områ-
den, så vi har plockat ut de nationella kriterierna, och satt i olika 
boxar och så tittar man på det och ser och plockar ut för varje 
arbetsområde och där då så brukar jag göra en arbetsplan för 
mina elever där jag funderar på, vad är det på det stora hela för 
mål, för hela området, vad är grundkunskapen som eleverna ska 
bära med sig och sen plocka ut kriterierna för betygen utifrån det 
och vad jag vill att de ska nå. Jobba mot målen lite grann. (An-
nika) 

Att jobba mot målen ”lite grann” handlar om, när Annika resonerar, att 
först få klart för sig vad som står i läroplanen och kursplanen, sedan att 
göra en arbetsplan för eleverna där hon behöver koppla samman målen 
med vilka ämneskunskaper som eleverna ska utveckla i relation till be-
tygskriterierna. Detta visar att processen att gå från de nationellt skrivna 
kursplanerna ställer höga krav på lärarna då situationen som Annika be-
skriver är komplex. Målen är en del i den planering som ligger till grund 
för undervisningen. 

En annan av lärarna i delstudien, Eva, tar sig an målen genom att pröva 
sig fram genom. Hon testar att använda målen på olika vis i sina elev-
grupper för att se om det ger olika resultat hos eleverna.  

Vad händer när jag är jättetydlig med målen? Vad händer när jag 
inte säger någonting? Och vad händer när jag bara ger betygskri-
terier? Sådan är min ambition, att vid varje nytt arbetsområde 
jobba med att ha målen, för eleverna, klara och tydliga. Det lyck-
as jag inte alltid med. Än. (Eva) 

Trots att Eva har undervisat under lång tid återspeglas en viss tveksam-
het när det gäller att få målen tydliga för eleverna. Att gör målen tydliga 
för eleverna är komplicerat vilket kan ses utifrån flera perspektiv. An-
tingen att Eva menar att det är svårt att konkretisera ämnesinnehållet 
eller att det är svårt att utgå ifrån elevernas föreställningsvärld. Samtidigt 
visar hon att hon problematiserar målens funktion i klassrummet då hon 
prövar olika sätt att introducera dem för eleverna. Hon vet att hon be-
höver vara tydlig med målen men hon prövar olika vägar för att ta sig 
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dit. Conny berättar vidare att han synliggör målen för eleverna genom 
att han ger eleverna målen via deras loggbok och att de finns på skolans 
hemsida. Det är de nationella målen och betygskriterierna som används. 
Liksom hos Eva och Annika återfinns en egen syn på mål, som hos 
Conny handlar om att gestalta tydliga mål genom att visualisera dem på 
olika sätt.  

Eleverna får alltid ut målen innan vi börjar ett område, vilka mål 
som gäller för godkänt, väl godkänt och MVG, det får de ut i 
pappersform i deras loggbok och det finns även oftast på deras 
hemsida också. Vi har ju inga lokala mål utan vi kör de nationella 
målen som de får ut sen kan det hända att vi specificerar dem 
litegrann, speciellt för godkänd-nivån. (Conny) 

Utifrån Connys resonemang handlar målen om att vara tydlig till elever-
na genom att målen visas på flera ställen. Eftersom dessa mål inte kon-
kretiseras för eleverna utan behålls på policynivå och visas i relation till 
betygskriterierna kan dessa inte sägas ta sin utgångspunkt i elevernas 
förståelse av vilka mål de ska nå.   

Att planera undervisning genom att relatera till kursplanemålen som 
vägvisare bidrar till att lärarna fokuserar hur målen kan anpassas till det 
som lektionen ska handla om. När Annica, Eva och Conny pratar om 
den delen av arbetet där kursplanemålen ska transformeras till undervis-
ning är det inte själva ämnesstoffet som utmärker diskussionen. Hur 
eleverna förstår målen är också sekundärt. Målen är inte separerade från 
det ämnesinnehåll som lärarna pratar om utan de pratar utifrån sina äm-
nen och i relation till målen. Tendensen som återfinns hos lärarnas är att 
målen inte ses insatta i undervisningsprocessen utan de skall visas för 
eleverna. Talet om tydlighet kommer fram via lärarnas sätt att tala om 
målen eftersom de försöker att göra målen så tydliga som möjligt för att 
eleverna både ska förstå och nå dem. Resonemanget går ut på att målen 
ska förstås på bästa sätt av eleverna. Men det skulle också kunna handla 
om något annat, nämligen att målen inte inkorporeras av lärarna i 
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undervisningssituationen eftersom de inte anser att de fyller en viktig 
funktion.  

ATT FINNA DEN GYLLENE MEDELVÄGEN  

Vid tillfället för delstudien var den tidigare läroplanen, Lpo94 och de 
tillhörande kursplanerna, fortfarande gällande vilket innebär att lärarna 
uttrycker sig i förhållande till uppnående- respektive strävansmål och 
vilka innebörder de tillskriver dessa olika måltyper i förhållande till sin 
undervisning. Hans, som undervisar i matematik, exemplifierar det di-
lemma som han ställs inför när han ska förhålla sig till att göra målen 
tillgängliga men samtidigt ha siktet inställt mycket högre än bara uppnå-
endemålen. Enligt Lpo94 anges mål att sträva mot en inriktning och en 
önskad kvalitetsutveckling medan mål att uppnå är vad eleverna minst 
ska ha nått i kunskaper efter grundskolans slut.  

Ja, sen gäller det att försöka hela tiden att ha de här strävansmå-
len och att sikta högt men ändå vara på en tillgänglig nivå på nå-
got sätt. Man måste ju både ha siktet ställt på, i det långa loppet, 
långt uppe, eller långt bort, och hitta eleven där den är just nu. 
Och det är ju, ja hur gör man det? Det vet jag inte riktigt. (Hans) 

Som synes råder det en spänning mellan måltyperna i Lpo94 och att 
hitta elevernas förståelse, där Hans ger uttryck för att han inte vet hur 
han ska kunna utgå från elevernas förståelse och samtidigt ska kunna 
relatera till både strävans- och uppnåendemål. Det här säger något om 
problematiken med de båda måltyperna eftersom komplexiteten blir 
svår att hantera i en pedagogisk situation. Denna komplexitet är också 
något som Berit resonerar om. 

Ja, rent generellt, fokus ligger någonstans emellan skulle jag vilja 
säga för alla har ju inte möjlighet att nå strävansmålen. Men sam-
tidigt måste man ju kunna ge det till dem som har möjligheten att 
nå det men man vill inte liksom lägga sig för högt över dem som 
kanske inte har möjlighet för då tappar man dem. Så jag tycker 
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någonstans att fokus bör ligga på uppnåendemålen och strä-
vansmålen.  (Berit) 

Berit använder sig av båda måltyperna när hon undervisar i matematik 
och fysik utifrån vilka elever hon har. Målen blir till en metod för hur 
något skall gestaltas i klassrummet. Eftersom en del elever inte kan nå 
strävansmålen låter hon dem veta att uppnåendemålen är tillräckligt, 
medan andra kan nå strävansmålen och då använder hon dem för att få 
eleverna att nå längre än enbart uppnåendemålen. Spänningen mellan de 
olika måltyperna syns hos Berit som att målen landar i en praktik där 
hennes elever gör att hon måste anpassa undervisningen så att hon når 
så många som möjligt i gruppen. Uppnåendemålen blir de mål som han 
konkretiserar.  

Jonna berättar att hon ska sätta in målen i elevernas loggböcker så att 
eleverna ska ha möjlighet att se vilka mål de skall nå.  

Men det måste jag erkänna att de jag har i våra röda böcker, det 
är målet att uppnå, ja.  Dom ska, och där har jag fuskat lite, men 
det ska egentligen också, varje elev har en loggbok och där ska 
varje ämnesmål sitta. Just nu sitter faktiskt inte mina ämnen där, 
och där har jag fuskat, men det ska de göra. (Jonna) 

Jonna har fokus på uppnåendemålen och använder dessa när hon ska 
fylla i elevernas loggböcker. Den här gången har hon inte hunnit det 
vilket hon verkar ha dåligt samvete för. Resonemanget är intressant ur 
flera aspekter då det säger något om målen. Är de ett nödvändigt ont 
som lärarna måste använda men inte ser som nödvändiga och därmed 
inte fyller i loggböckerna eller är det så att processen med att konkreti-
sera målens innehåll tar för lång tid eller är för komplicerad. Ett mantra 
som lärarna verka bära med sig är att målen skall visas för eleverna.  

I lärarnas dialoger kring målen finns korta berättelser kring deras strävan 
att försöka få eleverna att nå åtminstone uppnåendemålen för betyget 
Godkänd. Det innebär att lärarna inte får lägga nivån för högt i klass-
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rummet.  Till följd av detta har de mycket fokus på uppnåendemålen. 
Strävansmålen finns i bakgrunden i diskussionen och är för de eleverna 
som behöver mer utmaning och som strävar efter högre betyg. Lärarna 
uttrycker dessutom att de försöker hitta en gyllene medelväg för att få 
den enskilde eleven att utmanas på rätt nivå. Det är något som upplevs 
som en svårighet eftersom det gäller för lärarna att förhålla sig till många 
olika nivåer samtidigt. Att förhålla sig till olika målnivåer och samtidigt 
möta elevgruppen förefaller visa på en svårhanterlig komplexitet där 
lärarna söker en handlingsstrategi för att finna den gyllene medelvägen 
mellan målnivåerna.  

MÖJLIGHETER OCH HINDER FÖR LÄRARNA  

Hur lärarna förstår och ser på målen för undervisningen beskrivs i ter-
mer av hinder eller möjligheter i relation till ett mål- och resultatstyrd 
skola. De innebörder som beskrivs i termer av möjliggörare ses som en 
förutsättning och en grund för att lärarna ska kunna ta sig an undervis-
ningen i klassrummet på bästa sätt. Det som benämns som hindrande 
omständigheter skapar ett hinder, för det tänkta arbetet i form av plane-
ring eller iscensättning av undervisning. Ett exempel på ett sådant hinder 
kan vara hur målen är formulerade på policynivå och lärares tolkning av 
dem.  

MÖJLIGGÖRARE - ATT SKAPA EN RELATION I EN 
PEDAGOGISK KONTEXT 

En av dessa möjliggörare som kan gynna undervisningen är lärarnas 
förmåga att skapa goda relationer till eleverna. Relationen till eleven vär-
deras högt av lärarna eftersom de ser den som en förutsättning för ett 
gott undervisningsklimat och att de på så sätt lyckas skapa en förtroen-
defull relation till eleverna. Att skapa ett gott klimat och att lära känna 
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eleven är det som bildar grund för det fortsatta arbetet tillsammans i 
klassrummet.  

… att lära känna varje elev utifrån vad denne behöver 

Det första läraren bör göra är enligt Karin att lära känna sina elever uti-
från en helhetssyn samt visa tilltro till elevers förmåga:  

För steg ett måste ju vara att lära känna varje individ för annars 
så funkar det inte. Så första fasen är att lära känna, inte att bara 
lära känna till kunskap, utan lära känna till vilja, till motivation. 
(Karin) 

Läraren bör börja med att utveckla förståelse kring hur hon ska hjälpa 
den enskilde eleven för att han eller hon ska förstå bättre hur denne lär 
sig. Där blir relationen viktig för att skapa en genuin relation med både 
eleven och klassen vilket ger bättre förutsättningar för en situation som 
främjar lärande. Karin ger uttryck för en relationell syn på undervisning 
som tar sin utgångspunkt hos eleven. 

… att eleverna görs delaktiga i den egna kunskapsprocessen 

En god relation med eleverna utmärker också ett pedagogiskt ledarskap 
där respekt mellan elever och lärare finns, enligt Eva:  

Jag försöker alltid jobba på att få en bra relation med eleverna 
för att visa att jag, ja, vad ska jag säga, att jag har en god relation 
med eleverna, det kanske räcker att säga så. (…)Alltså att leda 
mot ett mål behöver inte innebära att jag bestämmer och styr 
hela tiden utan det är viktigt att ha med eleven i det hela. Eller 
klassen om det nu, eller gruppen eller vad det nu kan vara. (Eva) 

Att leda eleverna mot kunskapsmål i klassrummet innebär att eleverna 
görs delaktiga på väg mot målen enligt Eva. Målen bör således konkreti-
seras med hjälp av elevernas förståelse av dessa. Eva ger således uttryck 
för att en relationell kompetens kan användas för att göra eleverna del-
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aktiga i vägen mot att upptäcka vilka kunskaper som eleverna ska jobba 
mot att erövra i klassrummet.  

… att vara lyhörd inför eleven. 

Fanny pratar om sig själv som en inkännande pedagogisk ledare i klass-
rummet. Enligt henne gäller det att anpassa situationen till var eleverna 
befinner sig och vara inkännande i sitt ledarskap:  

Men samtidigt får man inte glömma att de har femton andra äm-
nen. Du måste också kunna vara lyhörd för när de får situationer 
som gör att det är jobbigt för dem. Och att man inte bara tutar 
och kör på, det här är vårt syfte och mål med detta nu. Utan att 
man ibland kan känna att okey prioritera. Känner Du att det här ska 
prioriteras bort idag så gör det. Då tror jag också att man får dem 
med sig för att man visar att man är mänsklig. (Fanny) 

Elevernas tillvaro är en relationell men skolbunden tillvaro på så sätt att 
deras liv rymmer mer än skolan vilket också påverkar eleven i klass-
rummet. Det som pågår i elevernas tillvaro påverkar den pedagogiska 
situationen. Att använda relationen och visa förståelse för eleverna gör 
att hon får med sig eleverna. Det är en del i det relationella ledarskapets 
kärna enligt Fanny. 

… att bekräfta eleven 

Annika tar sin utgångspunkt i att hon behöver skapa en omgivning där 
eleverna kan känna sig trygga och sedda: 

Känner sig en elev sedd alltid under dagen så då är den säker, 
trygg att koncentrera sig på sin utbildning och jag tror att det 
finns för många elever i dag i skolan som inte känner sig, säkra, 
trygga, sedda av oss vuxna. (Annika) 

Bekräftelse av eleven bidrar till bättre förutsättningar för lärande enligt 
Annica. Den relationella kompetensen handlar också om att se eleven 
under skoldagen.  
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Ida pratar, liksom de övriga lärarna, också om relationen med eleverna 
som en förutsättning för lärande:  

Jag tror att det är en jätte…, alltså det är en viktig grogrund för 
lärandet att ha en relation till eleverna. Att de känner att; jag bryr 
mig om dig, tycker om dem och så där. (Ida) 

Det relationella ledarskapet bygger enligt Ida på ett genuint intresse från 
lärarens sida. Att bry sig om eleverna och att visa det är grunden för 
relationen mellan lärare och elev. 

… att vara en positiv förebild 

Jonna använder sin positiva inställning för att skapa en bra relation med 
sina elever. Genom att göra det får hon med sig eleverna så långt som 
det går: 

Alltså, en övergripande grej är att jag försöker vara glad och för-
söker alltid vara positiv. Och har ofta fått snurriga klasser som 
jag oftast tycker väldigt bra om. Och det brukar funka ganska 
bra, för jag vet inget värre än det liksom blir schismer mellan 
elev och lärare, och det går liksom inte att göra någonting åt. 
Och sen försöka få med dem så långt jag kan. Positivt känner jag 
bara, så. (Jonna) 

Den relationen som lärarna pratar om tar sin utgångspunkt i att möta 
eleven utifrån dennes förutsättningar. Relationen består i sin kärna av att 
läraren bör vara den som lär känna eleven på ett sådant sätt att en ge-
mensam plattform skapas där eleverna görs delaktiga i sin egen kun-
skapsprocess. Det förutsätter att läraren är lyhörd och bekräftar eleven 
genom att vara en positiv förebild som samtidigt är tydlig över vad det 
är de ska göra i klassrummet. För lärarna innebär relationen till eleverna 
en central del i arbetet att leda lärande mot förutbestämda kunskapsmål 
därför att relationen möjliggör ett lärande klimat. Trots att lärarna inser 
vikten av relationens betydelse upplever exempelvis Annika att hon inte 
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kan finnas till för sina elever i den utsträckningen som hon skulle vilja 
på grund av många andra krav. 

Möjliggörare - att skapa förutsättningar för lärande genom att ifrågasätta vad som 
möjliggör lärande 

Som en del i att få eleverna dit man hade tänkt sig med återfinns en di-
mension hos lärarna som handlar om att vara den som skapar förutsätt-
ningar för lärande vilket innebär att lärarna ifrågasätter vad det är som 
bidrar till att eleverna faktiskt lär sig. Samtalen med lärarna kretsar här 
kring elever som inte når målen då det är något som alla lärarna har erfa-
renheter av. Eva ställer sig, liksom många av hennes lärarkollegor, frå-
gan kring vad det är som gör att hennes elever inte alltid lär sig det som 
hon hade tänkt sig på lektionen: 

Ibland är det väl så men jag frågar mig alltid liksom; varför gör 
inte eleven detta, vad är det som händer? Är det ren ovilja? Eller 
är det oförmåga? Eller vad är det? Vad gör vi i skolan för att ta 
reda på vad det verkligen är som hindrar den här eleven att ge-
nomföra en uppgift? Det tycker jag är intressant och vad har vi 
för möjligheter att hjälpa eleverna?  (Eva) 

Enligt Eva handlar det om att ta reda på orsaken kring vad det är som 
hindrar elevens lärande och vad som är hennes roll i detta. Genom re-
sonemanget problematiseras och förflyttas fokus från eleven som ägare 
av problemet till att bli en gemensam angelägenhet kring att undersöka 
vad det är som gör att eleverna lär respektive inte lär sig.  Eva problema-
tiserar vad lärarens del kan vara i den specifika lärsituationen vilket lyfter 
fram lärarna som professionella eftersom det är de som är lämpade att ta 
reda på hur eleverna lär sig.  

Hans uttrycker samma undran som Eva men riktar det mer mot sin roll 
i det hela.  Hans tänker mer kring vad han skulle kunna göra annorlunda 
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så att hans elever når lärandemålen. Fanny undrar däremot vad det är 
som gör skillnad i undervisningssituationen: 

Alltså, varför nådde nu inte han, alla, eller hon, de här målen? 
Kunde jag ha gjort annorlunda som kunde ha gjort att eleven 
kunde ha nått dem i alla fall? (Hans)  

Hur når vi målen? Varför når vi målen just nu? Varför nådde vi 
dem inte förra året? Vad skilde på grupperna? Alltså för så har vi 
det ju här. Vissa år når vi ju mycket bättre än vad vi gör andra år. 
Och då är det ju ändå samma upptagningsområde, kanske 
samma lärare. Vad är det som gör, alltså, analys utav det hela. 
(Fanny) 

 
Både Hans och Fannys frågor pekar mot en central del av lärares reso-
nemang kring mål. De vet att måluppfyllelsen skiljer sig åt mellan elev-
grupper trots att de har fått samma typ av undervisning, men de uttryck-
er också att de inte vet varför det blir olika. Skillnaden i resonemangen 
mellan lärarna handlar främst om på vilket sätt de väljer att adressera 
frågan om elevernas måluppfyllelse. Fannys frågeställningar visar på att 
lärare har ett behov av att systematiskt ta reda på vad det är som gör 
skillnad om eleverna når undervisningsmålen eller inte. Ytterligare ex-
empel på detta är Ida som i sitt resonemang problematiserar vad det är 
som gör skillnad för om eleverna lär sig det som hon har avsett:  

Det är lite dubbelbottnat i det här, att man vet hur man ska nå 
ett mål, men hur gör man då för att målen ska nås i fortsättning-
en? (…)För det är ju det som är nackdelen med lärandet, man 
vill ju se resultat på en gång och det kanske man inte alltid ser. 
Jag lägger ner hela min själ i att undervisa dem, och de kan inte 
ett skit. Ja, men alltså, förstår du vad jag menar? Vad gör jag för 
fel? (Ida) 

Idas frustration visar sig tydligt i att hon inte kan ”sätta fingret” exakt på 
vad som gör skillnad för elevernas lärande förutom att hon är medveten 
om att alla elever inte hinner nå den nivå som krävs för vissa kunskaps-
mål inom den tid som hon har på sig att få eleverna dit. Idas sätt att re-
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sonera rymmer många dimensioner och en av dessa är att elevernas lä-
rande och elevernas kunskapsutveckling inte kan relateras till målens 
tidsbundenhet och konstruktion in absurdum. Om lärarna ska stirra på 
målen och elevernas sätt att nå dem eller inte finns en risk att det övers-
kuggar elevernas lärande i ett större sammanhang.  

Karin delar med sig av kring sina tankar om vad som hon ser som vik-
tigast; nämligen att skapa möjligheter för inlärning genom att skapa rätt 
förutsättningar för eleverna:  

Min uppgift är att skapa möjligheterna för inlärning. Och varje 
individ behöver olika möjligheter och det är där utmaningen lig-
ger. Så det handlar ju absolut inte om mig! Men jag behöver ju 
aktivt ta del av vad varje individ behöver ha just nu för att klara 
det. Nej, jag skapar förutsättningar, och vad det är, är ju intres-
sant. (Karin) 

Karins resonemang kan relateras till de andra lärarnas sätt att resonera 
om vad som möjliggör eller inte möjliggör lärande i klassrummet. Vad 
de rätta förutsättningarna består av förblir delvis outtalat men verkar 
relateras mot vad varje elev behöver. Även här återfinns en generell 
vaghet som speglar svårigheten för lärare att uttrycka sig kring vad som 
möjliggör lärande genom undervisning. Enligt Gitte kan samplanering 
av lektioner vara en hjälp:  

Det skulle vara lika intressant, tror jag, att det är två lärare som 
sätter igång med samma. Säg att man har planerat ihop men jag 
gör så här, och hon gör, eller han gör så. Vad skiljer sig och vad 
kan man lära av varandra där? Vi försöker också hjälpa varandra 
ibland. Att man planerar ihop, eller man, nu kör vi det här men 
man presenterar ju det olika. Vad får de med sig där från början 
så att säga? (Gitte) 

Även om Eva och hennes kollega undervisar om samma sak så skiljer 
sig undervisningen åt enligt henne. Om ämnesinnehållet presenteras 
olika ges också olika möjligheter att förstå ämnesinnehållet. Detta är en 
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reflektion som flera av lärarna har med sig när de resonerar om vad som 
möjliggör eller hindrar i lärarnas praktik.  

Att arbeta målrelaterat innebär att skapa förutsättningar för elever att 
utveckla kunskap som är relaterade till specifika lärandemål. Många av 
lärarna problematiserar och ifrågasätter vad som verkligen bidrar till att 
elever lär sig ämnesstoffet i dessa mål. Dessa resonemang handlar ex-
empelvis om att läraren inser att eleverna ibland inte når målen trots att 
den förra elevgruppen nådde desto längre trots att undervisningen inte 
har förändrats. Det handlar också om en hel del frustration över att inte 
kunna sätta fingret på vad det är som gör skillnad för om eleverna lär sig 
eller inte. Ida uttrycker det som att hon lägger ner hela sin själ i att un-
dervisa dem, men trots det, lär de sig inget. Även om lärarna ifrågasätter 
och kretsar kring dessa möjliga förutsättningar för lärande består lärar-
nas dialoger av en centrering kring hur-frågor angående relationen mel-
lan mål, undervisning och lärande.  

… genom att använda variation i arbetet 

Många av lärarna ger uttryck för att de använder sig av variation på nå-
got vis för att nå fler elever med sin undervisning. Tidigare fanns det 
inom skolsystemet exempelvis allmän och särskild matematik som var 
en nivågruppering som syftade till att kompensera den variation av ele-
ver och deras kunskapsnivåer som fanns inom samma klassrum. Att 
variera sig betyder helt olika saker för lärarna i studien.  För Diana hand-
lar det om att göra elevuppgifter olika så att eleverna ska klara av dem:  

Ibland har det ju hänt att man har gjort uppgifterna på olika sätt 
för att anpassa till eleverna.(…) Då får man plocka ut det viktig-
aste, vad är det viktigaste? De är ju alla olika och lika, så är det ju! 
(Diana) 

Dianas resonemang rör sig kring den didaktiska hur-frågan där anpass-
ning till eleverna görs i relation till olika typer av uppgifter. Hur ska man 
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göra för att eleverna ska förstå den planerade undervisningen eller upp-
giften? Variationen handlar om metod och anpassning. Conny tror att 
elevernas kunskaper i matematik kan ha att göra med att man inte nivå-
grupperar grupperna efter vilken nivå eleverna befinner sig på:  

Mm, men vi har ju blivit sämre och sämre i matte det visar ju all 
forskning, och beror det på att vi läser som vi gör, och att vi inte 
nivågrupperar, eller vad kan det bero på? Nivågruppering tror 
jag. (Conny) 

Att få variera sina elevgrupper och dela in dem i nivåer är Connys sätt 
att uttrycka sig kring variation i undervisningssituationen. Även här 
handlar det om den didaktiska hur-frågan mer än att problematisera 
undervisningssituationens upplägg och innehåll. Att variera sig kan 
också innebära olika sätt att genomföra en viss undervisningssekvens. 
Jonna prövar olika sätt utifrån sin förståelse för elevernas olika sätt att 
lära: 

Jo, men alltså, det tycker jag också är bra, att man gör på många 
olika sätt, följden blir till samma. För det är ju också så att, jag 
har också alltid gillat att testa många olika sätt, alla lär ju sig olika. 
(Jonna) 

Att variera sig i undervisningssituationen handlar enligt lärarna om flera 
olika saker. Det kan handla om önskan att dela in klassen i olika nivåer, 
att nivågruppera grupperna, vilket kan ses som en strategi hos lärarna 
för att skapa förutsättningar för lärande. Det finns också ett resonemang 
som benämns ”att göra på många olika sätt” för att eleverna är olika och 
lär sig olika. Även om lärarna ser variationen i sig självt som en strategi 
för sitt arbete är det fortfarande en strategi som bygger på att testa sig 
fram. Den här strategin bygger på att lärarna resonerar i termer av att 
elever lär sig olika och därför fyller variationen en funktion för deras 
planering och upplägg av arbetet.  

… genom att utöva en professionell roll  
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Att lärarna skapar förutsättningar för lärande genom att ikläda sig en 
professionell roll betyder i det här sammanhanget att de gör skillnad 
mellan ett professionellt och ett personlig jag. Elever når stundtals inte 
kunskapsmålen i undervisningen vilket lärarnas i studien har erfarenhet 
av. Det finns olika sätt att relatera sig till denna realitet exempelvis att 
lärarna riktar ansvaret mot sig själva i första hand om deras elever inte 
når lärandemål eller så ger de uttryck för andra orsaker. Conny menar att 
en av anledningarna till att elever inte når målen beror på att resurser 
inte riktas mot dem som behöver det. Diana pratar om tid som en orga-
nisatorisk faktor: 

Men man skulle kunna lägga upp undervisningen på ett helt an-
nat sätt om man bara riktade in sig på en speciallärare som hade 
hand om matte, och det är mycket värt, för säg att de här tio, 
femton som ligger på ”jag kommer nog inte fixa matte”, om man 
nu hade en lärare som jobbade specifikt just med dem så skulle 
man nå mycket längre. (Conny) 

Nej, det är väl möjligtvis att man känner sig otillräcklig ibland, 
det kan jag känna. Det är väl i så fall det att, jag tror faktiskt att vi 
jobbar rätt bra, vi har speciallärare hit och dit. Men ibland, ef-
tersom man ansvarar för barn, så känns det som om jag skulle 
vilja ha mer tid att rita upp ett bra material till någon elev eller… 
Sådana saker känner jag att det brister i tid. (Diana) 

Diana säger att både hon och hennes kollegor gör ett bra jobb. Det som 
kan påverka elevernas måluppfyllelse är att hon ibland känner att det 
inte finns tillräckligt med tid för eleverna. Att lärarna ger uttryck för att 
de har distans till sitt arbete bör ses som en möjliggörare eftersom det 
innebär att de ser sitt arbete genom sin professionella roll. Lärarna 
framhåller att undervisningen har olika gränser och att dessa gränser 
utgörs av exempelvis organisatoriska ramar som inbegriper en tidsa-
spekt, att ha för ont om tid, att inte hinna se till alla elevers skiftande 
behov, att det behövs fler personal och att det behövs ämnesdidaktisk 
fördjupning.   
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HINDRANDE - ATT ALLA ELEVER INTE KAN NÅ 
KUNSKAPSMÅLEN  

Under tiden som lärarna pratar om sin undervisning och styrdokumen-
ten uttrycker flertalet av lärarna i något hänseende att det inte är möjligt 
för alla elever att nå de lägst satta lärandemålen i grundskolan. Det inne-
bär att lärarna på grund av olika anledningar ser ett hinder för att elever-
na ska utveckla de kunskaper som krävs för betyget Godkänd. Framför-
allt utkristalliseras två utgångspunkter i lärarnas samtal kring vad som 
kan vara hindrande; antingen kan det bero på eleverna eller på hur må-
len är utformade. När det gäller eleverna anges bristande motivation och 
bristande förmåga. 

… vilket beror på eleverna 

Att eleverna inte alltid når kunskapsmålen beror enligt Berit på att ele-
verna ibland har en bristande motivation och kan ha svårt att förstå må-
lens formuleringar:  

Hum, nej, jag tror inte det om jag ska vara riktigt ärlig. Jag tror 
inte att alla elever kan nå målen för godkänt. Nej, jag tror inte 
det. (…) Ja, du. Det finns så många olika (tystnad). Dels handlar 
det om… för en del elever handlar det om intresse och vilja att 
nå målen, för en del så handlar det rent krasst om förmågan och 
att kunna ta till sig sådan information för att kunna nå målen för 
godkänt. (Berit) 

Berit har träffat omotiverade elever som inte strävar efter att nå målen i 
undervisningen. Den andra delen av Berits förklaring är mer komplex då 
han anger elevens bristande förmåga att ta till sig information om målen. 
Det kan handla både om att målen inte kommuniceras på ett sätt som 
elevernas förstår eller att ämnesinnehållet inte har gjorts tillgängligt för 
eleverna.  

Elevernas kunskapsnivåer har stor spridning i grundskolan och det re-
sonerar lärarna om som en svår sak att förhålla sig till i relation till må-
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len. Enligt Conny handlar icke uppnådda mål om omotiverade elever 
och resursbrist: 

Jag tror inte att 100 procent av alla sextonåringar i Sverige kom-
mer nå de nationella målen. Jag tror inte det är möjligt. Vi har så 
stor spridning i grundskolan och en del elever är ju på gränsen 
till att klara av att gå i grundskolan. (Annika) 

Alla elever som går på skolan bör kunna nå målen, i stort sett, 
men då måste man ju lägga in mer resurser och man måste få 
hjälp med de elever som inte kommer till skolan då också. Men 
det är ju så med resurser att man inte har tillgång till allt och då 
blir det att man tappar elever. (Conny) 

Conny menar att i stort sett alla elever bör kunna nå målen förutsatt att 
man får rätt resurser till rätt elever. Hans erfarenhet är emellertid att det 
inte alltid förhåller sig så, vilket i realiteten innebär att han förlorar ele-
ver på vägen mot kunskapsmålen. Att eleverna inte kan nå målen beror 
enligt lärarna på elevernas bristande mognad, bristande motivation och 
att det är en oerhörd spridning på eleverna i grundskolan. En del elever 
har svårt att förstå målens innehåll. Det kan också bero på organisato-
riska hinder. Lärarnas sätt att uttrycka sig kan tolkas på flertalet sätt; att 
lärarna ger uttryck för en brist på tilltro till vissa elevers möjligheter att 
klara grundskolans mål, eller att lärarnas intention är att alla ska klara 
kunskapsmålen. En rimlig tolkning är att lärarna strävar efter att deras 
elever ska nå så långt som möjligt men att de befinner sig i ett spän-
ningsfält där målens konstruktion, eller organisatoriska hinder kan ses 
som hindrande för lärarnas arbete. Det är utifrån en sådan förståelse 
som lärarna resonerar när de pratar om elever och mål.  

… vilket beror på målens beskaffenhet  

Enligt Gitte och Hans är det inte möjligt att eleverna når målen på det 
sättet som det föreskrivs i styrdokumenten i förhållande till den tiden 
som lärarna har med eleverna:  
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Nej, alla kan inte nå målen. Ja men inte på, alltså alla kan ju inte 
nå målen vid en given tidpunkt. Alla behöver ju olika lång tid på 
sig. Och det är ju det i så fall som sätter käppar i hjulet för oss. 
Alla ska nå målen! Men alla kan inte nå målen bara!  Det är ju 
tanken alltså, att alla ska nå målen. Du ska kunna. Du ska. Och 
det är ju skall. Det är ju den tydligaste markeringen. Det är ju lag 
på det, eller hur? (Gitte) 

Alla elever kan inte nå målen. Så är det. Och det vore krasst 
orättvist men man får aldrig gå in med den förutsättningen att 
man har vissa elever som inte kommer att klara det här. (…) Jo, i 
och med att vi har infört en målrelaterad skola så ska vi ju för-
väntas nå målen. Innan fanns ju inte det problemet. (Hans) 

Alla elever kan inte nå målen så som de är formulerade på den tiden 
som det är sagt enligt lärarna. Målen bildar på så sätt en ouppnåelig ho-
risont som står i relation till kravet på allas lika möjligheter att nå målen. 
Gitte framhåller elevernas olikhet inför målen gentemot målens ram 
som innebär att eleverna skall nå dem. Hans utgår ifrån att alla eleverna 
kan nå målen även om han vet att det inte alltid är så. Han väljer ändå 
att hålla siktet riktat mot att alla ska klara dem. Lärarnas sätt att resonera 
visar på gapet mellan policynivån eller formuleringsnivån och den kon-
kreta undervisningsnivån. Att eleverna inte kan nå vissa mål beror möj-
ligen inte på eleverna utan på målens formuleringar. 

Slutligen beskriver Fanny en ytterligare problematik med hur målen styr 
på vilket sätt som läraren examinerar elever. Det må vara så att alla ele-
ver ska nå samma mål men det behöver inte vara så att de visar hur de 
erövrat sin kunskap på samma sätt. Hon menar att det är problematiskt 
att inte alla elever får visa vilken kunskap de utvecklat på det sättet som 
passar dem bäst:  

Nej, alla kan inte nå målen. (…) Alltså vi befinner ju oss idag att 
på något sätt så ska vi försöka trycka igenom alla genom samma 
pepparkaksform och vi ska försöka bedöma alla utefter samma 
mål. Och det är jag ju med på men måste alla visa det på samma 
sätt? Nej, det måste de inte. (Fanny) 
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Flertalet av lärarna i studien menar att alla elever inte kan nå de lägst 
satta kunskapsmålen i grundskolan vilket har sina grunder i elevernas 
olika mognadsgrad, bristande motivation eller att de inte kan ta till sig 
målen. En del lärare resonerar mer om att eleverna inte kan nå målen till 
följd av hur målen är konstruerade än att lägga orsaken till elevens till-
kortakommanden på eleven själv. Vid en jämförelse mellan Berit och 
Hans utsagor framträder denna skillnad då Berit säger; för en del elever 
handlar det om intresse och vilja att nå målen, för en del så handlar det rent krasst 
om förmågan och att kunna ta till sig sådan information för att kunna nå målen för 
godkänt. Medan Hans säger; De här eleverna kommer att, om inte idag så imor-
gon, att nå målen. (…) Jo, i och med att vi har infört en målrelaterad skola så ska 
vi ju förväntas nå målen. Innan fanns ju inte det problemet. Enligt dessa uttalan-
den synliggörs var problematiken kan finnas; antingen hos eleverna eller 
i organiseringen av skolan, med mål, som eleverna måste pressas in i.  

Hindrande; att känna sig otillräcklig som lärare 

Ibland känner lärarna sig som otillräckliga när deras elever inte når kun-
skapsmålen. Den här otillräckligheten bland lärarna uttrycks på en mer 
eller mindre personlig nivå som innebär att lärarna i studien lägger an-
svaret för elevernas bristande måluppfyllelse på sig själva eller på orsaker 
utanför sig själva. Lärarna lägger mycket ansvar på sig själva när deras 
undervisning inte faller väl ut vilket följande excerpt från fyra av lärarna 
i studien visar.  

… och att ta det personligt 

Annika är en av de lärare som menar att hon tar det personligt när en 
elev inte lyckas att nå målen i undervisningen. Det blir ett personligt 
nederlag eftersom undervisningen är hårt knuten till den egna personen 
och när den av någon anledning inte lyckas blir det jobbigt på ett per-
sonligt plan: 
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Det är jättejobbigt, man tar det personligt. Det gör man och för-
söker så att man kan vara fler som kan hjälpa. Att man under 
flera tillfällen i veckan kan hjälpas då, men det känns inte roligt, 
det gör det inte. För på något sätt så är man så inne i, det är så 
personligt, ens undervisning så det blir ändå ett personligt neder-
lag. (Annika) 

Även Eva medger att när eleverna misslyckas så faller det tillbaka på 
hennes gärning som undervisande lärare. Att inte räcka till i sin gärning 
och ifrågasätta om det hon gör fungerar är tankar som återfinns hos 
henne: 

En elevs misslyckande det är ju lika mycket mitt misslyckande 
kan jag känna. Räcker vi till? Det vet jag inte! Men det är väldigt 
lätt att gå till sig själv och titta, vad kunde jag ha gjort an-
norlunda? (Eva) 

Berit är den tredje lärarens som rannsakar sig själv när elever inte når 
målen. Hon känner stundtals ovisshet om hur hon ska ta sig vidare för 
att hjälpa elever: 

Det första man gör när det inte funkar för en elev det är att man 
rannsakar sig själv, sen börjar man titta på det runtomkring. (…) 
Vad ska jag hitta på härnäst, för nu vet jag inte vad jag ska göra? 
(Berit) 

Hans försöker ta sin utgångspunkt i varje elev för att se vad denne be-
höver för att komma vidare:  

Där är man ju mera vaksam på vissa elever alltså. För det här 
räcker inte nu. Nu måste du. Nu måste du. Nu måste vi hitta en 
lösning för dig! Du måste bli, på något sätta komma vidare för 
din skull. Ja, de eleverna är man ju mera uppmärksam på. Det 
är man ju. De har man ju mer kontinuerligt… men inte alla ele-
ver över lag. Det räcker man inte till för. (Hans) 

Hans konstaterar att han inte räcker till för alla elever och deras behov. 
En dimension som ryms inom ett målrelaterat kunskapsuppdrag är att 
lärarna stundtals upplever att de är otillräckliga. Undervisningen känns 
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som en personlig sak och är starkt knuten till den egna personen. Miss-
lyckas läraren med att få sina elever att nå kunskapsmålen så upplevs det 
också som att den egna undervisningen varit misslyckad vilket en del 
lärare ger uttryck för som ett personligt nederlag. Berit beskriver detta 
som en process av självrannsakan som mynnar ut i att hon inte vet vad 
hon ska göra åt saken. De innebörder som lärarna ger mening åt i fråga 
om känslan av otillräcklighet visar på en skymd del av lärarnas arbete i 
en mål- och resultatstyrd skola. Återigen aktualiseras diskussionen om 
professionalisering då villkoren för lärarnas arbete verkar bidra till en 
form av ansvarsförskjutning från innehåll till målfokus. Lärarna har an-
svar för att målen nås och att resultaten utvärderas, med vad det innebär 
i relation till undervisningens ämnesinnehåll och kvalitet är en fråga som 
inte berörs.  

Hindrande; att uppleva motsättningar i verksamheten  

En del lärare känner sig otillräckliga i sitt jobb eftersom de upplever 
motsättningar av olika slag. När de beskriver sådana faktorer som på-
verkar deras praktik handlar det ofta om upplevda begränsningar på ett 
organisatoriskt plan. Upplevelsen av motsättningar begränsar lärarna till 
att göra ett bra jobb då de befinner sig i tidsbrist och stress. 

… som beror på erfaren spänning mellan styrning och realisering av uppdraget   

Annica menar att eleverna inte kan nå målen för att de ges för lite tid att 
mötas utanför klassrummet. Hon berättar om hur hon vill ha mer mö-
ten med eleverna: 

Vi undervisar 120-150 elever men det gör också att jag har så 
mycket annat att göra mellan lektionerna att jag inte hinner möta 
eleverna, jag tror det krävs också att man har ett gott samarbete 
med eleverna på skolan, att stanna kvar i klassrummet, erbjuda 
dem att komma, sitta ner, prata, diskutera när de har tid, inte 
bara på lektionstid. (…) Vi är ju ändå i grund och botten lärare 

153 

 



RESULTAT DELSTUDIE 1 
 

och det tillbringar vi ungefär 17 timmar i veckan, och minst tid 
tillbringar vi med eleverna. (Annika) 

Annica ger uttryck för att arbetsbördan utanför klassrummet är stor vil-
ket bidrar till ett begränsat möte med eleverna på grund av tid och re-
sursbrist. Detta leder i sin tur till att en del elever inte kan nå målen vil-
ket kan ses som en spänning mellan den styrning som råder, organise-
ringen av tiden och lärares realisering av uppdraget. 

… som beror på upplevelsen av ökad dokumentation  

Precis som Annika är inne på lyfter också Eva fram en ökad doku-
mentation som hinder för elevernas måluppfyllelse:  

Men sen är det ju liksom, det här med administrationen runt om 
varje elev. Jag tycker att det har börjat få lite för stor plats, alltså 
det som tar stryk är undervisningen. (Eva) 

Dokumentationen har ökat och tar allt större del av lärarnas arbete inom 
ramen för en mål- och resultatstyrd skola. Problematiken kring en ökad 
dokumentationspraktik handlar enligt Eva om att undervisningen sätts 
på undantag vilket går ut över dess kvalitet.  

Att lärarna upplever motsättningar i sin dagliga verksamhet visar sig ge-
nom att de uttrycker en uppfattad frustration över att inte kunna göra 
sitt jobb så bra som de skulle vilja. Det handlar i mångt och mycket om 
att lärarnas intention, det vill säga, det som de verkligen vill uppnå, del-
vis förhindras av den struktur som de upplever att de befinner sig i. Lä-
raruppdraget har på senare år blivit mer omfattande och rymmer fler 
arbetsuppgifter. Det som lärarna sätter ord på och som är själva funda-
mentet i varför dessa motsättningar finns beror delvis på att de föränd-
ringar som har gjorts har bidragit till att undervisningen kommer i kläm 
och att lärarnas tid går till annat än att möta elever och hjälpa dem 
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framåt med sina studier, samt fördjupande processer kring det som upp-
levs problematiskt.  

ATT TOLKA OCH KONKRETISERA LÄRANDEMÅL  

När lärarna arbetar med mål innebär det att de behöver tolka och för-
vandla läro- och kursplan till ett ämnesinnehåll som eleverna ska lära sig. 
För att kunna genomföra sitt uppdrag handlar det bland annat om att 
lärarna behöver göra målen begripliga för sig själva som ett led i att 
komma åt vad som ryms inom dem. Det handlar lika mycket om att 
kommunicera mål och ämnesinnehåll till eleverna för att skapa under-
visning utifrån dessa. Det är denna process som lärarna pratar om fort-
sättningsvis. 

ATT TOLKA OCH GÖRA MÅLEN BEGRIPLIGA FÖR SIG 
SJÄLV 

Lärarna har olika sätt att prata om de kunskapsmål som styr undervis-
ningen oavsett ämne, men en central del av det här arbetet som de har 
gemensamt är processen med att göra målen begripliga för sig själva. En 
del av lärarna uttrycker att det är enkelt att arbeta målstyrt och de reso-
nerar om målen i termer såsom; tydliga och enkla. Både Annika och Be-
rit ger uttryck för att de upplever det som smidigt att jobba målstyrt ef-
tersom målen framstår som tydliga och som ett sätt att organisera sin 
undervisning:  

Jag ska inte behöva forma målen för det är inte min uppgift utan 
min uppgift är att undervisa eleverna mot målen och se till att de 
når målen. (…) Om man sätter sig in i målen så tycker jag att de 
är tydliga. (Annika) 

Ja, jag kom ju in när det sattes igång och det är ju mitt sätt att 
jobba, jag har inget annat sätt än att jobba mot målen och det 
tycker jag är ganska smidigt, för det är enkelt när man jobbar 
mot mål, för då är det, det här och det här som vi ska jobba med 
och se till att ungarna kommer dit. (Berit) 
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Annika och Berit presenterar en linjär syn på målens funktion på så sätt 
att de tillskriver dem en funktion av att de styr undervisningen. Målen 
ses här som tydliga och som klara riktningsgivare för undervisningen. 
Flertalet av lärarna lyfter dock fram olika aspekter som problematiska i 
processen med att göra målen begripliga för sig själva. Conny lyfter fram 
att målen är olika svåra att förstå beroende på vilket ämne han undervi-
sar i: 

Nej, det är inte... i matte är det lätt tycker jag. Det är jättelätt 
tycker jag – eller jättelätt ska jag inte säga, men jag tycker att det 
är lätt i matte, men i NO är det jättesvårt. De är mera konkreta i 
matten, NO:n är så, det är så flygigt allting.(…) Det är ju luddigt 
ibland också, du ska ha en uppfattning, du ska känna till och så-
dant där och vad är det, och vad betyder det? (Conny) 

För Conny är målen i kursplanen abstrakta och generella i sin beskriv-
ning när det gäller de naturorienterade ämnena. Detta medför att han 
ställer sig frågande till vad som egentligen efterfrågas vilket också med-
för en svårighet i att konkretisera innehållet i relation till undervisningen. 
Conny ger uttryck för att olika ämnen har olika svåra kursplaner och 
målformuleringar att ta sig an. Kunskapsmålen i matematik är mer kon-
kreta medan kunskapsmålen i de naturorienterade ämnena är abstrakta. 
Svårigheten ligger i att få de abstrakta målen till ett undervisningsinne-
håll. För att göra målen begripliga behöver Ida bryta ner målen för sig 
själv för att därefter fråga sig vad målen innebär för eleverna:   

Det är inte alltid lätt att bryta ner målen men vi måste ju, jag kan 
ju säga att de är rätt så luddiga, eller dom är jättebreda, vad det 
gäller biologin att man ska, vad heter det, när det gäller männi-
skokroppen, så står det att man ska känna till vissa funktioner, 
och sjukdomar. (…) Vad bör dom kunna? Vad bör dom känna 
till? Och sen så vad som är VG och MVG. Så att, nej det är inte 
alltid lätt. Det är väldigt svårt är det ju.(Ida) 

Ida ger uttryck åt målen som luddiga.  Hon använder begreppet att bryta 
ner målen som visar på en konkretiseringsprocess hos lärarna som ofta 
handlar om att göra något mer begripligt men samtidigt mer enkelt och 
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greppbart i sin form. Trots att lärarna strävar efter att konkretisera må-
len för sig själva, har de svårt att koppla det till ämnesinnehållets formu-
lerade förmågor; vad bör de känna till?  

Lärarna har lång yrkeserfarenhet och Karin är en av dessa och hon be-
rättar att hon är ständigt inne i en process kring vad målen betyder, vad 
de står för och hur de ska förverkligas till undervisning:  

Varje termin så börjar vi med att titta på vad är det för mål vi 
måste sätta upp och sen vad ska vi stoppa in för innehåll. (…) 
Där är vi inne nu och det är där vi måste gå till källan liksom, hur 
tolkar vi det? Hur lägger vi ordet analysera, finns det på VG-
nivån eller ska vi sätta det på MVG-nivå? Eh, att jämföra, sådana 
ord står i våra styrdokument och hur tolkar vi det då? (Karin) 

Själva tolkningen av målen går dels ut på att omformulera dem och 
koppla dem till ämnesinnehållet. Här krävs tolkningar av kursplanens 
innehåll i förhållande till vad eleverna ska utveckla kunskaper om. Det 
som Karin speciellt framhäver handlar om att försöka få syn på ämnes-
innehållet och att konkretisera det till målformuleringar.  

Fanny delar med sig av en anekdot som beskriver en del av problemati-
ken gällande mål. Hon och hennes kollegor blev ålagda av rektor att 
tydliggöra målen för eleverna i ett led i att öka måluppfyllelsen.  

Ja, det började med det att vår rektor sa det att; ja nu måste vi tyd-
liggöra målen för eleverna, och vi satt där. Jaha. Tydliggöra målen? 
Tydliggöra målen - skulle vi läsa dem innantill eller vad ska vi 
göra? Ska vi spela rollspel? (Fanny) 

Av resonemanget att döma var det inte helt oproblematiskt att tydlig-
göra mål eftersom lärarna inte riktigt visste vad det innebar utifrån vad 
rektor ville. Här visas att konkretiseringen av mål stundtals tas för given 
som en oproblematisk del av lärarnas arbete.  Eftersom lärarna redan 
hade bekymmer med att konkretisera målen för sig själva utifrån kurs-
planen kunde de inte relatera till uppmaningen. Av det blev det ännu 
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svårare att transformera målen till ett förståeligt ämnesinnehåll; "ska vi 
läsa dem innantill (för eleverna)?" är ett typiskt exempel på en sådan pro-
blematik. 

Hans menar på liknande sätt att det är svårt att göra målen begripliga för 
eleverna eftersom de är svåra att konkretisera på grund av sina generella 
formuleringar: 

Eftersom målen är så allmänt hållna så blir det ju lite svårt att 
kunna konkretisera och bestämma vad ska vi jobba med på lekt-
ionerna, så vi måste uppfinna ett hjul var. (Hans) 

Diskussioner om målen kollegor emellan är en central del av lärarnas 
arbete men utifrån Hans beskrivning kommer denna diskussion till 
stånd till följd av målens oklara funktion. Här finns en tendens att äm-
nesinnehållet hamnar i bakgrunden på grund av målens styrande funkt-
ion och centrala plats i diskussionen.  

Lärarnas förståelse kring att göra målen begripliga handlar främst om att 
de ska göra otydliga mål. Några av dessa lärare benämner målen som 
enkla att arbeta efter eftersom de inte har kännedom om något annat 
system och där är målen till sitt innehåll oproblematiserade eftersom de 
upplevs som tydliga till sin form. De flesta av lärarna har dock ett lik-
nande sätt att prata om målens beskaffenhet som ”luddiga” och de 
måste ”brytas ner” för att kunna göras begripliga. Det här är ett uttryck 
för vad målen betyder i ett vardagligt sammanhang för lärarna nämligen 
att de upplevs både som abstrakta, generella och svåra att få grepp om 
rent innehållsligt. Dessutom har målen karaktären av en speciell särart 
för lärarna där de fyller en yttre form för planering mer än en innehålls-
lig riktning. Målen tar därmed en roll som styrande med metodiska im-
plikationer än styrande utifrån en innehållslig orientering.  
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ATT KOMMUNICERA KURSPLANEMÅL OCH 
LEKTIONSMÅL TILL ELEVERNA 

Att kommunicera mål till eleverna innebär enligt lärarna exempelvis att 
de pratar med eleverna om målen, vilket innebär att de har en dialog och 
försöker förvissa sig om att eleverna förstår vilka mål de ska nå i under-
visningen. Lärarna tar sig an arbetet på olika vis där eleverna görs mer 
eller mindre delaktiga. Fenomenet ”att kommunicera mål” är intressant 
ur två perspektiv; det första rör hur lärarna väljer att kommunicera må-
len och det andra rör vad lärarna väljer att kommunicera om i relation 
till målen. Att styra mot mål genom samtal handlar om hur lärarna pre-
senterar mål via en vald strategi som syftar till att eleverna skall förstå 
dem.  

ATT GÖRA MÅLEN BEGRIPLIGA FÖR ELEVERNA  

Lärarna ställs inför uppgiften att göra målen begripliga för eleverna vil-
ket innebär att de tar till olika strategier för att få med sig eleverna i pro-
cessen kring att förstå målens innebörd. Att göra mål begripliga innebär 
delvis olika saker och därför kommer några av lärarnas förståelse kring 
målens begriplighet att presenteras. Fanny har erfarenheten av att ele-
verna har svårt att förstå målen vilket innebär att hon försöker få ele-
verna delaktiga i att diskutera målen genom att dela upp målen så att de 
blir tydligare: 

Det är svåra ord och det är svåra begrepp och så vidare men, så 
ibland så kör jag in målen till dem och vi diskuterar målen, tittar 
på målen. (…). Och så vill man ju då ha med sig dem och då vill 
man att de ska försöka hjälpa till med att dela upp målen. Så att 
de blir tydligare. Det har de jättesvårt för. (Fanny) 

Fanny beskriver själva konkretiseringsarbetet av målen som att göra dem 
tydligare genom att diskutera med eleverna vad de står för.  Eleverna har 
svårt för att översätta kursplanens målformuleringar. Lars ambition är 
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liksom Fannys att konkretisera målen för eleverna genom att de görs 
delaktiga i att försöka förstå hur de ska lägga upp arbetet i klassrummet:  

Nej, de är inte förståeliga för eleverna om du inte går in och för-
klarar för dem, för tittar man på de målen så ser de ganska sud-
diga ut tycker jag. (…)Vi brukar ta en till två lektioner att lägga 
upp vilka mål vi vill nå och hur de svarar upp mot läroplanen, 
och det är rätt bra att de får vara med och bestämma; hur får vi in 
målen på just det här temat. (Lars) 

Lars resonerar kring hur målen kan kopplas till det temat som de plane-
rar vilket kan ses som att mål och ämnesinnehåll behöver länkas sam-
man för att eleverna ska kunna förstå dem. Läroplansmålen behöver 
konkretiseras utifrån elevernas föreställningsvärld och det är den kopp-
lingen som Lars pekar mot som viktig. Ida har en resultatinriktad syn 
när det gäller användandet av målen och enligt henne ska målen göras 
tydliga vilket i det här fallet betyder något annat än den syn som Lars ger 
uttryck för:  

Det ska inte vara så luddigt så att de inte kan inse att… Det är 
nästan så här; så har jag gjort hos mina 7:or, att de har små rutor 
för varje mål, så man kan faktiskt bocka av att nu har vi gjort 
färdigt de här målen, men G-målen ska i alla fall vara avbock-
ningsbara. (Ida) 

Ida ger uttryck för att målen ska vara avbockningsbara enligt en check-
lista. Här presenteras en instrumentell förståelse där konkretisering av 
målen sker genom förenkling. Målen ska vara enkla och konkreta för 
eleverna, vilket innebär att de kan bockas av. Ida tenderar att reducera 
målen och dess ämnesinnehåll med ambitionen att få eleverna att greppa 
tydliga mål.   

Hans försöker få med sig eleverna genom samtalet för att de ska förstå 
målen som han har formulerat i undervisningen. Hans tar sin utgångs-
punkt i elevens sätt att resonera om det innehåll som han tänker under-
visa om genom att lyssna in eleverna och anpassa sig till dem:  
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Det handlar om att i samtal med en elev så gäller det ju att lyssna 
oerhört noga, och försöka förstå vad eleven säger. Och så rela-
tera det till mina mål och leda vidare därifrån. (…) Och de får 
bidra då, för kan de bidra så har de också förstått, och kan de 
inte bidra så gäller det att försöka hitta någonstans var de är och 
vad de har förstått och försöka hjälpa dem att förstå målen. 
(Hans) 

Om eleverna resonerar med honom om målen så har de förstått vart de 
ska, enligt honom. Att förstå målen är därmed likställt med att ämnesin-
nehållet i målen också måste förstås av eleverna. Hans försöker få ihop 
innehållet och målens formulerande med elevernas förståelse vilket 
handlar om att försöka greppa vad eleverna inte förstår. Detta innebär 
en innehållslig förståelse av målen som utgår från eleverna och som lik-
nar den som också Lars gav uttryck för.  

ATT BRYTA NER MÅL OCH ATT VARA TYDLIG 

När lärarna i studien berättar om sitt arbete med målen återkommer 
vissa begrepp som ett led i hur de förklarar detta. Lärarnas resonerar 
utifrån frågan om hur de gör när de sätter igång ett nytt moment i 
undervisningen. Lärarna beskriver att de genom att vara tillräckligt tyd-
liga skapar förståelse för målen hos eleverna. Att vara tydlig betyder 
emellertid olika saker hos lärarna. Flera av dem beskriver den här pro-
cessen som att ”bryta ner målen” och Diana är en av dem: 

Ja, vi bryter ner det ganska rejält och vi skriver tydliga mål och vi 
går igenom, så jobbar vi nog kan man säga, från det stora bryter 
man ner till det lilla kan man säga. (Diana)  

Användningen av begreppet ”bryta ner” innebär att målen tenderar att 
ses som rent fysiska och genom denna nedbrytning blir de hanterbara 
för lärarna. Eva menar att det handlar om att konkretisera målen och 
översätta dem till elevspråk så mycket som möjligt.  
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Målen. Någon gång har man ju suttit och lusläst dem och vänt 
och vridit på dem och försökt översätta dem till elevspråk och 
så, så att, de sitter ju ganska väl förankrat hos mig själv. Ef-
tersom man, ja man försöker konkretisera så mycket som möj-
ligt. (Eva) 

Konkretiseringen av målen står för det som Diana benämnde som bryta 
ner medan det hos Eva benämns som konkretisering. Oavsett vilket 
begrepp som används så är det lärarnas sätt att försöka konkretisera 
ämnesinnehållet i målform till eleverna. Jonna har en annan strategi, 
nämligen att hon har målen tillgängliga i en bok för eleverna:  

Ja, det gäller egentligen samma för varje ämnesområde eller varje 
grej jag tar upp. Vi har målen i en bok som vi alltid har framme. 
(Jonna) 

Att vara tydlig innebär i det här fallet att visualisera målen för eleverna 
genom en loggbok. Visualiserandet av målen bygger på att de finns till-
gängliga vilket de facto inte betyder att eleverna förstår dem. Tydlighet 
kan således också handla om en falsk trygghet för lärarna. Genom att 
målen alltid finns tillgängliga kan inte lärarna hållas ansvarigs för att de 
inte har presenterat målen vilket är en strategi som bygger på ett förgi-
vettagande av att innehållet förstås av eleverna.  

Gitte känner behovet att tydliggöra ämnesmålen inför varje moment 
som eleverna ska klara av: 

Om vi tar det till, alltså i ämnesmålen, så står dom ju.(…) Det är 
ju att tydliggöra dem inför varje sak man gör.  Man måste fråga 
dem och så prata om orden, förstår du vad det betyder? Jag tror 
att om man är tydlig med det så tror jag nog att fler skulle kunna 
nå målen.  (Gitte) 

Målen behöver tydliggöras många gånger i processen, enligt henne, för 
att eleverna ska förstå dem vilket bäst görs genom att ställa klargörande 
frågor till eleverna om de förstår målens innehåll och formuleringar. 
Hon fokuserar att det handlar om att förmedla tydliga mål men tydlig-
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heten handlar om att nå elevernas förståelse. Även Berit delar de tidigare 
lärarnas syn om att det behövs någon form av konkretisering av målen: 

Jag försöker skriva om dem så man inte använder de krystade 
utan att man använder elevsvenska så att de vet vad det handlar 
om. Annars kan man ta dem från Skolverket smacka upp dem på 
ett papper och ingen förstår någonting och det är ju inget vidare 
utan man får ju göra en tolkning av dem och skriva ner vad det 
är de ska kunna. (Berit) 

I och med att Berit omtolkar Skolverkets formuleringar sker en konkre-
tisering som kan gynna eleverna. Hennes förståelse pekar mot att läro- 
och kursplanemålen inte kan användas som de är eftersom språket är 
abstrakt. Att få med sig eleverna handlar om att utgå från deras förstå-
else. 

Att kommunicera mål till eleverna är en process som enligt lärarna går 
ut på att bryta ner, konkretisera och förtydliga mål som inte alltid framstår 
som tillgängliga i sitt förmedlade språk via läro- och kursplanen för vare 
sig lärare eller för elever. Processen handlar om att göra de generellt 
formulerade målen till något som är tydligt att uttrycka till eleverna. Om 
lärarna bara är tillräckligt tydliga med målen så skulle fler elever nå dem 
är ett resonemang som framträder hos dem. Fortsättningsvis kan det här 
sättet att kommunicera om målen kallas för tydlighetsdiskursen. Målen 
förvandlas på så sätt till en form för något; de är avbockningsbara, och en 
metod att styra sitt arbete efter. En del av lärarna väljer exempelvis att 
skriva in mål så att de går att bocka av som ett led i att göra dem till-
gängliga för eleverna.  Lärarnas tal om mål och deras sätt att kommuni-
cera om nedbrytning av mål visar att talet om mål rymmer flera olika 
dimensioner och handlar om mer än enbart förtydligande om mål. En 
tendens kan skönjas där målen används som en metod eller verktyg för 
läraren där målens ram är i förgrunden och ämnesinnehållet oavsiktligt 
förpassas till bakgrunden. En annan pekar på lärarnas intention att utgå 
ifrån elevernas förståelse när de konkretiserar målen.  

163 

 



RESULTAT DELSTUDIE 1 
 

ATT BEFINNA SIG MELLAN POLICY OCH 
PRAKTIK 

Inom forskning som fokuserar lärares bedömningspraktik (Cisek 2010; 
Wiliam 2011; Hattie 2009; Sadler, 1989) poängteras att lärare behöver 
konkretisera målen med sin undervisning och att målen måste göras tyd-
liga för eleverna. Intentionen med den första delstudien har varit att un-
dersöka hur lärarna beskriver att de tolkar och realiserar undervisnings-
målen när de talar om dessa. En av de samtalsdimensioner som framträ-
der handlar om svårigheten för lärare att tolka och göra läro- och kurs-
planemålen begripliga för sig själva. Lärare använder sig ofta frasen ”att 
bryta ner målen” i resonemangen som handlar om att konkretisera må-
len både för sig själva och för eleverna. Processen där lärare ska trans-
formera lärandemål till konkreta undervisningssituationer där elever för-
står vad som avses är inte en oproblematisk utifrån lärarnas sätt att re-
sonera. Ekvationen, lärare – målformulering – elev, behöver fördjupas uti-
från vad lärarna själva tillskriver denna process för mening. Läraren är 
en av de viktigaste faktorerna för om eleverna lär sig på lektionerna eller 
inte och hur de förstår sitt eget uppdrag blir därför viktigt att beskriva 
(Hattie, 2009). Att helt och fullt förklara varför lärare lyckas olika bra 
med sina klasser är fortfarande delvis höjt i dunkel och brukar benäm-
nas som undervisningens svarta låda (Skolinspektionen, 2010; Lundahl, 
2011).  Att lärarna har kunskap om vad som bidrar till lärande och kan 
omsätta lärandemål till ett kunskapsinnehåll som eleverna lär sig bidrar 
till att avmystifiera undervisningens svarta låda. Till viss del är det 
kanske förgivettaget och kanske också delvis förenklat hur lärarna gör 
och ges möjlighet att omformulera läroplan- och kursplanemål till ett 
undervisningsinnehåll som eleverna lär sig. Flertalet av lärarna i studien 
ger uttryck för att det är en problematisk process och något som de inte 
arbetar systematiskt med.  
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Totalt sett framträdde nio olika samtalsdimensioner hos lärarna som är 
kategoriserade under handlingsdimensioner och känslodimensioner. 
Samtalsdimensionerna rymmer lärarnas förståelse av mål för undervis-
ningen inom ramen för en mål- och resultatstyrd skola. De två huvudin-
delningarna står inte i motsats till varandra, snarare tvärtom, de samexi-
sterar utifrån att lärarna, när de talar om vad det innebär att vara i en 
målstyrd skola, pratar om båda dimensionerna samtidigt. Att vara lärare 
innebär att ständigt handla för att nå vissa mål så att deras elever kan nå 
vissa kunskaper, detta medför ett intentionellt handlande. Att vara i 
detta görande innebär att förhålla sig till sitt undervisningsämne, att för-
hålla sig till styrdokument, sina elever, kollegor och rektor i ett relation-
ellt sammanhang. Lärare befinner sig ständigt i ett sådant spänningsfält 
mellan att realisera uppdraget från en policynivå till klassrumsnivå. 
Stundtals innebär spänningsfältet ett motstånd för lärarna. Känslodi-
mensionen som har framkommit bland lärarna handlar om relationens 
betydelse och känslan lärare bär på när eleverna inte når kunskapsmålen, 
när de känner sig otillräckliga i sin egen yrkesroll eller upplever motsätt-
ningar av något slag. Följande modell visar de handlings- respektive 
känslodimensioner, som har framträtt hos lärarna genom tolkningspro-
cessen. 
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Figur 11. Samtalsdimensioner hos lärarna uppdelade på handlings- respektive 
känslodimensioner. 

KÄNSLODIMENSIONER AV ATT BEFINNA SIG I EN 
MÅLSTYRD PRAKTIK 

Relationen till eleverna uppges spela stor roll för elevernas möjlighet att 
lära sig eftersom det är på det sättet som lärarna utgår ifrån vad varje 
elev behöver för att lyckas. Att skapa en relation är själva grogrunden 
för det fortsatt gemensamma arbetet i klassrummet och handlar om att 
göra elever delaktiga, att vara lyhörd och bekräfta samt vara en positiv 
förebild. Som Karin säger; För steg ett måste ju vara att lära känna varje indi-
vid för annars funkar det inte. Trots att lärarna värderar relationen högt och 
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lägger mycket energi på att skapa goda sådana innebär det inte att ele-
verna lär sig det som återfinns i kursplanemålen och som de hade plane-
rat. Det är en påtaglig del av lärarna som har upplevt att deras elever 
någon gång har svårt att nå de lägst satta kunskapsmålen i grundskolan. 
Anledningen till att det förhåller sig på det sättet beror, enligt lärarna, 
antingen på elevernas bristande förmåga och motivation eller på målens 
beskaffenhet.  Berit menar att eleverna inte alltid har förmågan att nå 
målen, hon säger; Jag tror inte alla elever kan nå målen för godkänt. För en del 
elever handlar det om intresse och vilja att nå målen, för en del handlar det rent 
krasst om förmågan. Det lärarna ger uttryck för kan ses som ett uttryck för 
att målen är fyrkantiga och att en del elever därför inte kommer att nå 
dem. Fanny ger också uttryck för en sådan syn där hon menar att det är 
besvärligt med målen eftersom hon måste ”trycka igenom” alla genom 
samma pepparkaksform och bedöma alla efter samma mål. Det är målen 
som är kantiga i sammanhanget enligt henne. När lärarna erfar att ele-
verna inte lyckas tar de det antingen som ett personligt nederlag därför 
att undervisningen ses som något högst personligt eller så söker lärarna 
svaret i brister i den egna organisationen. Eva utbrister under hennes 
intervju; En elevs misslyckande det är ju lika mycket mitt misslyckande kan jag 
känna. Räcker vi till? Det vet jag inte!  En möjlig orsak till att det är svårt för 
många av lärarna att prata om sin egen undervisning på ett konstruktivt 
sätt kan bero på att den knyts till den egna personen varpå en kritisk 
diskussion om undervisning blir till en omedelbar kritik av den egna 
personen. Ett sådant upplevt ”misslyckande” innebär att läraren uppfat-
tar sig som en sämre skickad lärare än om diskussionen skulle röra sig 
kring innehållets behandling i klassrummet eftersom det skulle flytta 
diskussionen från person till professionellt uppdrag. 

Inom känslodimensionen ger lärarna också uttryck för hur de upplever 
att de kan utföra sitt arbete i en målstyrd praktik och hur de upplever 
motsättningar inom den egna verksamheten. Det tar sig uttryck som en 
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uttalad frustration över att känna att de inte kan göra ett tillräckligt bra 
jobb vilket uttrycks på olika sätt. En vanlig frustration består i att de 
känner att de är under stark tidspress och inte hinner tillbringa tillräck-
ligt mycket tid med eleverna, en annan att det ökade kravet på doku-
mentation kring eleven tar för mycket tid vilket sker på bekostnad av 
planeringen av undervisningen. Ida menar att en av utmaningarna ligger 
i att kunna möta elevernas kunskapsmässiga variation i klassrummet.  

HANDLINGSDIMENSIONER AV ATT BEFINNA SIG I EN 
MÅLSTYRD PRAKTIK  

Det som framkommer hos lärarna och som benämns som handlingsdi-
mension är det som handlar om hur lärarna tar sig an framförallt kurs-
planemålen; hur de tolkar och kommunicerar mål och hur de förhåller 
sig till olika måltyper. I processen med att tolka och transformera mål 
framkommer det att det är en problematisk process för lärarna att göra 
målen begripliga för sig själv och eleverna. Som Ida uttrycker det; Det är 
inte alltid lätt att bryta ner målen men vi måste ju, jag kan säga att de är rätt så 
luddiga(…) det är väldigt svårt är det ju.  I och med att det är svårt att trans-
formera dessa mål blir det också svårt för lärarna att få eleverna att veta 
vilka mål de ska arbeta mot och vad dessa dessutom innebär i relation 
till ämnesinnehållet. Den strategi som lärarna använder i den här proces-
sen handlar mer om att bryta ner mål än att problematisera målen uti-
från deras ämnesinnehåll, som ett led i ett förtydligande av målen. Ex-
empelvis menar Hans att eftersom målen är så generellt hållna blir det 
svårt att konkretisera vad lektioner ska innehålla och därför måste varje 
lärare uppfinna ett hjul var.                         

Att målen förstås, används och fyller olika funktioner för olika lärare 
indikerar också att eleverna kommer att möta olika undervisningssituat-
ioner där innehållet och målen med lektionerna inte alltid är greppbar 
för eleverna. I undervisningssituationen handlar det om att få eleverna 
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att utveckla kunskaper och förmågor utifrån en konkretisering av kurs-
planens innehåll utifrån abstrakta mål. Lärarna delar med sig av erfaren-
heter om att deras undervisning inte alltid fungerar som de har tänkt sig 
av orsaker som de inte kan formulera. Därför testar de sig fram och 
prövar olika saker med sina elever för att komma tillrätta med vad som 
skulle kunna fungera. Att pröva sig fram kan innefatta att presentera 
målen olika för eleverna, att testa ett nytt lektionsupplägg eller att hålla 
fast vid något som de upplever fungerar. Som Eva uttrycker sig; Vad 
händer när jag är jättetydlig med målen? Vad händer när jag inte säger någonting? 
Och vad händer när jag ger betygskriterier? Eva använder sig av målen för att 
pröva sig fram vad som sker i undervisningssituationen när hon ger ele-
verna olika förutsättningar att ta sig an målen. Detta kan ses som att 
lärarna prövar sig fram på ett osystematiskt vis. Om målen görs till en 
metod för planering kan det medföra att det sker en innehållslig för-
skjutning i lärarnas planering av undervisning från innehåll till form. En 
annan problematik är att målens ämnesinnehåll tas för givet och att ele-
verna förväntas förstå vad de målen innehåller genom att de skrivs eller 
visas i en loggbok.  Conny menar att det som gör att elever lär sig är att 
de ser målen och får en uppmaning om att det blir ett prov: Eleverna får 
alltid ut målen innan vi börjar ett område(…) det får de ut i pappersform och i deras 
loggbok. Målen kopplas till ett kommande prov där eleverna ska prestera 
ett resultat. 

Lärarna problematiserar vad som bidrar till om eleverna lär sig ämnesin-
nehållet eller inte i förhållande till målen.  I och med det ger lärarna ut-
tryck för att de inte alltid vet vad som möjliggör lärande. Fanny ställer 
frågor; Hur når vi målen? Varför når vi målen just nu? Varför nådde vi dem inte 
förra året? Och då är det ju samma upptagningsområde, kanske samma lärare. 
Eller som Eva; Vad gör vi i skolan för att ta reda på vad som verkligen är som 
hindrar den här eleven att genomföra en uppgift? Lärarna pratar stundtals om 
att skapa förutsättningar för lärande genom att variera sig i undervis-
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ningssituationen vilket exempelvis innebär att de nivågrupperar uppgif-
ter eller på annat sätt varierar sitt arbetssätt. Här görs variationen till en 
strategi för undervisningen på så sätt att det inte är innehållet som varie-
ras utan exempelvis om det ska vara hel- eller halvklass. Att ämnesinne-
hållet hamnar i bakgrunden medan mål, aktiviteter och metoder hamnar 
i förgrunden visar Holmqvist och Brante (2011) genom sin studie där 
svenska lärare jämförs mot lärare från Hong Kong. 

Handlingsdimensionen hos lärarna rymmer deras strävan att konkreti-
sera målen för undervisningen. Konkretiseringen av mål ges ofta formen 
att det sker genom ett nedbrytande av målen. Att målen bryts ner på ett 
sådant sätt och att de tenderar att bli en metod i arbetet där nedbrytan-
det kan bidra till att målen görs enkla och ämnesinnehållet inte proble-
matiseras. Det som handlingsdimensionen rymmer och som kommer till 
uttryck genom lärarna visar på att diskussionen om vad kursplanemålen 
rymmer för innehåll hamnar i skymundan hos lärarna. Framförallt hand-
lar det om att lyfta diskussionen om målens funktion i relation till det 
ämnesdidaktiska innehållet vidare.  

SAMMANFATTNING 

OM MÅLENS POSITION I EN MÅL- OCH RESULTATSTYRD 
SKOLA OCH DESS BETYDELSE FÖR LÄRARNA 

Inom de samtalsdimensioner som framträtt genom intervjuerna och 
som berör handlingar respektive känslor hos lärarna finns det olika 
spänningsförhållande. I handlingsdimensionen framträder en spänning 
mellan hur lärarna tar sig an arbetet med att tolka, transformera och 
kommunicera målen till eleverna och hur dessa mål relaterar sig till 
undervisningens innehåll. Målen är något som eleverna ska förstå, men 
hur de ska förstås, nås och med vilket innehåll förblir till stor del outsagt 
av lärarna. Problematiken för lärarna består i att de abstrakta målen i 
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styrdokumenten skall tolkas, transformeras och konkretiseras till en fun-
gerande undervisningssituation. Målen upplevs dock som generellt 
hållna, oklara och inte konkretiserade på en användbar undervisnings-
nivå för lärarna. På vägen mellan måltransformation och undervisning 
råder det därför ett spänningsförhållande från att göra det abstrakta in-
nehållet i målen till ett konkret innehåll som sedermera omsätts i en 
undervisningssituation. Spänningsförhållandet inom handlingsdimens-
ionen handlar om att abstrakta mål genom nedbrytningsprocessen, som 
syftar till att göra målen begripliga för lärarna, reifieras11. Att målen ten-
derar att reifieras innebär att målen blir till en metod i sig för lärarna. De 
kan sägas få en instrumentell och styrande form för undervisningen ge-
nom det sätt som lärarna använder dem. Att lärarna använder ett språk-
bruk där de pratar om att ”målen ska brytas ner” som ett sätt att göra 
målen begripliga, kan därför ses en del av retoriken och ett sätt att låta 
formen istället för innehållet styra mot, det som den deltagande målstyr-
ningen har skrivit fram som något av det mest centrala nämligen, tydliga 
mål. Men vad som är ett tydligt mål är enligt lärarna i studien långt ifrån 
enkelt att beskriva. Enligt McKernan (2010) finns det all anledning att se 
på målens form och funktion ur ett kritiskt perspektiv och inte låta sig 
tjusas av en förenklad beskrivning. 

A crucial understanding is that we do not have objectives at all. 
They are conceptions, not objects like textbooks or blackboards. 
The thing is they are not real – we choose to conceptualize our 
goals as objectives or we choose not to, remarked Stenhouse 
(Stenhouse, 1975). We must not fall into the danger of reifying 
the objectives model. In policy areas like curriculum and educa-
tion theory serves the function of organising data. The point is 
that we are often beguiled by systems of organisation that tend 

11 Begreppet reifikation (från tyskans Verdinglichung) härstammar från marxist-
iskt teori (Karl Heinrich Marx 1818-1883) och betyder förtingligande. I marxist-
isk teori ett förtingligande av sociala relationer, dvs. att relationerna mellan t.ex. 
kapitalägare och arbetare präglas av att människor ses som objekt vilkas värde 
kan mätas. (källa: Nationalencyklopedin) 
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to tidy up what are really messy situations. (McKernan, 2010, s. 
59.) 

Att ha en kritisk hållning till mål innebär att se målens begränsningar 
och vad dessa begräsningar består av. Organiseringen av undervisningen 
genom mål är en komplex situation enligt McKernan (2010). Lärarna ger 
i studien uttryck för att målen har en styrande form som förefaller 
oproblematiserade i relation till det ämnesdidaktiska innehållet. Att det 
ämnesdidaktiska innehållet som ryms inom målen inte ges möjlighet att 
problematiseras i tillräckligt hög utsträckning beror på att lärarna har ont 
om tid för undervisning. Att lärarnas situation har förändras sedan 1990 
kan delvis förklaras av skolans reformering. Inom skolan har arbetet 
med ny läroplan och att få målen begripliga överskuggat mycket av det 
övriga pedagogiska samtalet. Som en lärare uttryckte det angående mål-
konkretisering; Man får uppfinna ett hjul var!  

Ett ytterligare spänningsförhållande som råder och som återfinns hos 
lärarna kan kopplas till känslodimensionen och berör hur de själva upp-
lever sig som otillräckliga när eleverna inte når målen av någon orsak. 
Känslan av otillräcklighet tillsammans med en upplevd tidspress i arbe-
tet bidrar till att lärarnas sätt att ta sig an arbetet med målen simplifieras 
inom ramen för en deltagande målstyrning. Det är också därför som den 
rådande motsättningen inom känslodimensionen rymmer en uttryckt 
frustration hos lärarna som blir tydlig när de berättar om att de skulle 
vilja arbeta på ett annat sätt; nämligen att ägna sig mindre åt administrat-
ion och mer åt undervisning. För att sammanfatta vad det innebär för 
lärarna i den här studien att arbeta inom ramen för en deltagande mål-
styrning kan man se att målen och dess form stundtals har blivit en stra-
tegi för arbetet; lärarna visar målen, skriver målen på tavlan och i logg-
böcker samt pratar om dem för att göra målen så tydliga som möjligt. 
Det som är framträdande när lärarna pratar om målen är att dess form 
på olika sätt påverkar lärarnas tolkning och realisering av undervisnings-
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innehållet. Använder sig lärarna av målen som en metod i sig är en fråga 
som följer av studiens resultat. Hur kan det i så fall förstås utifrån läro-
planen- och kursplanens tänkbara styrningspåverkan på lärares under-
visning?  McKernan (2010) kritiserar målstyrningens potentiella effekter 
på undervisningens genomförande.  

The objectives approach is a ‘marking model’ and not a ‘critical 
model’. The advocates for objectives are interested in assessment 
and not course design or the improvement of pedagogy. To im-
prove practice, we need to study classrooms and the work of 
teachers, not merely the attainment of pre-ordained outcomes. 
(McKernan, 2010, p.66) 

McKernan ger uttryck för att styrningsformen kritiskt behöver granskas 
i relation till vad undervisningsutveckling handlar om vilket framför allt 
innebär att utgå från klassrummets praktik. Han menar att målstyrning 
hör samman med effektivitet och utvärdering men inte för att utveckla 
lärares undervisning. Fokus behöver istället riktas mot undervisningens 
genomförande. Den här studien syftar till att skissera bilder av lärarnas 
förståelse av mål vilket har presenterats som känslo- och handlingsdi-
mensioner under resultatdelen. Lärarna kan inte studeras som om de är 
en homogen grupp i en enhetlig mål- och resultatstyrd skola, utan de är 
där på sitt eget vis utifrån sina egna tolkningar och erfarenheter. Samti-
digt visar lärarnas tolkningar av kursplanemål på vissa gemensamma 
erfarenheter som de lyfter fram.  Från att ha låtit lärarna tala om målens 
betydelse i undervisningen valde jag fortsättningsvis att undersöka lära-
res planering och genomförande av ett specifikt undervisningsmoment 
för att på så sätt undersöka hur undervisningen iscensätts i klassrummet.   
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RESULTAT DELSTUDIE II 

INRAMNING FÖR AVHANDLINGENS ANDRA 
DELSTUDIE  

Som den första delstudien visade rörde sig en central del av lärarnas 
samtal om att kommunicera kunskapsmål till eleverna vilket skedde på 
olika vis då målen förstods, tolkades och användes på olika sätt av lärar-
na.  Genom lärarnas sätt att relatera sig till målen framkom att målen 
ibland verkade bli en metod genom att målens form användes som ett 
instrument i klassrummet. Det tenderade också att ta fokus från reso-
nemangen om undervisningsinnehållets behandling och på vilket sätt 
som eleverna kunde tänkas förstå det. Att gå vidare utifrån den första 
delstudiens resultat har inneburet att rikta fokus mot det som lärarna 
försökte verbalisera och som inbegriper hur innehållet via läro- och 
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kursplanens mål kan gestaltas för att lärande kan ske. I skenet av den 
första delstudiens resultat kan man betänka följande; hur kan förståelse 
formas och kunskap genereras så att lärarna själva förstår hur deras age-
rande hänger samman mellan målförståelse, måltransformation, under-
visning och lärande. Den explorativa ingången i den första delstudien 
och resultatet som kom därur kan sägas vara avgörande för en fortsatt 
fördjupning som tar fasta på lärares meningsskapande i spänningsfältet 
mellan styrning och elevers lärande i en specifik inramning. Studien be-
lyser lärares planering och genomförande av en lektion i samhällskun-
skap då lärarna använde sig av learning study. För att ge en bas för lä-
rarnas ämnessyn och syn på undervisningen ges en kort bakgrundsbe-
skrivning som grundar sig på de intervjuer som genomfördes innan 
uppstarten av learning study.  

LÄRARNA OM ÄMNET SAMHÄLLSKUNSKAP  

När lärarna berättar om vad som gör samhällskunskapsämnet specifikt 
framträder dels deras ämnessyn, dels en möjlighet att förstå vad det in-
nebär för dem att undervisa i samhällskunskap. Alla lärarna hade tidigare 
erfarenhet av ett SO-integrerat arbetssätt som innebär att de har under-
visat i de fyra olika ämnena samtidigt utan att benämna det som speci-
fikt historia, geografi, religionskunskap eller samhällskunskap.  Det 
ämne som har haft den främsta positionen inom deras undervisnings-
praktik är historia. Det historiska perspektivet genomsyrar mycket av 
den undervisning som lärarna ägnat sig åt inom de samhällsorienterade 
ämnena.  

Både Adam, Carina, Gösta och Magnus nämner vid olika tillfällen under 
intervjuerna vad det är som de anser göra ämnet samhällskunskap ut-
manande. Adam beskriver samhällskunskap som ett ämne där det gäller 
att ständigt hålla sig uppdaterad och där läroboken snabbt blir inaktuell; 
”Samhällskunskap är ett så dynamiskt ämne! Historia är ju mer statiskt, 
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eller enklare att hålla sig up to date i, än i samhällskunskap.” Gösta be-
skriver ämnet som abstrakt eftersom det krävs att elever kan se kopp-
lingar mellan system eller exempelvis vad som utgör staten och dess 
funktion i samhället. Carina ger också uttryck för att samhällskunskapen 
är abstrakt och därför anser hon att den blir särskilt utmanande att göra 
begriplig för eleverna eftersom det handlar om att de ska utveckla sitt 
tänkande i relation till ett visst innehåll, exempelvis ideologier.  

Carina: Du har vissa konkreta saker i samhällskunskapen 
också, men om du tänker på ideologier det är tankar 
och idéer som ska presenteras, och en del utav ele-
verna det märks pratar hemma om jag nu enkelt ut-
trycker mig i samhällsfrågor, politik och sådana saker, 
andra har inte en susning om att det kan vara så 
överhuvudtaget. Så samhällskunskapen är mer utma-
nande på det viset att göra begriplig.  

De fyra lärarna som intervjuats12 bär med sig uppfattningar om ämnet 
samhällskunskap som ett ämne som stundtals är abstrakt i relationen till 
vad de ska undervisa om och hur eleverna uppfattar det. Utgångspunk-
ten för det gemensamma arbetet är att de alla delar synen på ämnet som 
dynamiskt och abstrakt vilket är en uppfattning som de alla berättat om 
vid olika tillfällen och i samband med de enskilda intervjuerna inför ar-
betet med learning study. Att undervisa för att eleverna skall utveckla 
vissa förmågor såsom; värdera, reflektera och analysera ses som en 
komplex uppgift eftersom komplexiteten ligger i att forma en undervis-
ning som rent innehållsligt är greppbar för eleverna samtidigt som de 
utvecklar förmågor och kunskaper i ämnet. Återigen visar sig spännings-
fältet mellan målen och ämnesinnehållet gentemot vad eleverna ska ut-
veckla kunskaper om. Hur lärarna ser på elevernas förståelse av sam-
hällskunskapen är därför centralt. 

12 Adam, Carina, Gösta och Magnus (se s.126) 
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LÄRARNAS SYN PÅ UNDERVISNINGEN OCH ELEVERNAS 
ÄMNESFÖRSTÅELSE 

En del av innehållet i samhällskunskap tenderar enligt lärarna att vara 
svårare för eleverna att lära sig på grund av att eleverna behöver ut-
veckla olika slags kunnande som kräver att de förstår samhällsveten-
skapliga begrepp. Eleverna behöver utveckla förmågan att kunna se 
samband och dra slutsatser inom områden som de har liten erfarenhet 
av såsom exempelvis samhällsekonomi eller EUs verksamhet.  Lärarna 
ger exempel på sådana ämnesområden inom samhällskunskap som ele-
verna har svårt att lära sig. De säger sig identifiera dessa områden ge-
nom att eleverna visar brist på förståelse eller inte kan se samband och 
dra slutsatser utifrån det innehåll som presenteras under lektionen. 
Magnus lyfter särskilt fram samhällsekonomi som svårt för eleverna. 

Magnus: Ekonomin är svår det är inget snack om saken, för 
den är så långt borta! Om vi ser samhällsekonomin, 
inte familjeekonomin det förstår de, de kan greppa 
det. (…) Men samhällsekonomin är svår den, det är 
en begreppsvärld som är helt, långt borta från deras 
egen verklighet. 

Adam lyfter fram stat och styrelse som ett besvärligt område för elever-
na att lära sig. Här ges ett exempel som lärarna speciellt framhäver inom 
området stat och styrelse och som de upplever att eleverna har svårt att 
lära sig.  

Adam:  Ja, det är nog fortfarande stat och styrelse, den här 
demokratiska gången och se beslutsprocesserna. Det 
är också något man måste träna ungarna i att lyssna 
på varandra och kompromissa som de inte alltid kö-
per. 

Enligt Adam är området stat och styrelse komplicerat för eleverna ef-
tersom de kan ha svårt att se den demokratiska beslutsprocessen som 
går ut på att eleverna måste ha förståelse för demokratins spelregler på 
en grundläggande nivå.  Trots att lärarna intervjuades individuellt lyfter 
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de alla fram samma områden som deras elever har svårt för vilket berör 
kursplanens centrala innehåll rörande Sveriges politiska system med 
Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner, var 
olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i 
stort samt Sveriges grundlagar. Många gånger rör det sig om ett ämnes-
innehåll som inte lätt låter sig överföras till fjortonåringar då lärarna ger 
uttryck för ett glapp mellan ett framskrivet kursplaneinnehåll och ele-
vernas erfarenhetsvärld.  Utifrån diskussionen om elevernas svårigheter 
med att lära ett visst ämnesinnehåll i samhällskunskap fortsatte sedan 
lärarnas resonemang när de kom samman till en arbetsgrupp. 

LÄRARNAS OM MÅLEN I SAMHÄLLSKUNSKAP 

Under intervjuerna med lärarna var kopplingen mellan mål och under-
visning en central del av samtalet. Svårigheten med målen i läro- och 
kursplanerna och kritiken mot dem har inbegrip att de är alldeles för 
generella och abstrakta vilket gällde i hög grad Lpo94 (Skolverket, 2007). 
Att fortsätta på en explorativ väg angående målens form och funktion 
kändes angeläget eftersom det återknyter till den första delstudien i av-
handlingen. Undervisningsmålen är inte heller oproblematiska att reso-
nera om för de här lärarna då de ger en bild av hur komplicerat det är att 
förklara vad det är som de gör med målen i planerings- och undervis-
ningssituationer. Nedan ges två olika exempel på hur lärarna ser på må-
lens funktion i undervisningen där de beskriver hur de går tillväga.  

Magnus:  Oj, det är ju oerhört svårt alltså, att konkretisera det 
på det sättet, hur gör jag? Ja, senast vi träffades så sa 
jag väl det också att man egentligen är ganska så dålig 
på att utvärdera det själv, vad är det jag gör egentlig-
en. På vilket sätt får jag dom faktiskt att nå målet? 
Det är lite olika, jag ska inte säga att inför varje av-
snitt att jag har presenterat en målbild för dem för jag 
har inte hunnit med eller jag tycker inte att jag måste 
det heller alltid. Med så fort det är någonting som ska 
redovisas på något sätt då talar jag om för dem vad de 
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ska kunna; det här ska ni göra, det här ska ni visa att ni 
kan för att uppnå, det och det betyget! 

Magnus anser inte att han alltid behöver presentera målen för eleverna 
utan gör det när målen kopplas till en viss prestation som eleverna ska 
visa såsom en prestation gentemot ett prov eller liknande. Målen är 
starkt kopplade till tänkandet kring mål - prestation – betyg. De elever 
som inte förstår målen behöver ha dem ytterligare konkretiserade enligt 
Magnus vilket innebär att han förtydligar vad det är som eleven ska göra 
för att nå ett visst betyg. Adam använder målen i undervisningen där 
han kopplar in målet efter att ha gått igenom ett visst undervisnings-
moment för att visa eleverna att de har jobbat mot ett visst mål. Adam 
menar att det är svårt att kommunicera målen och dessutom veta om 
eleverna förstår dem eftersom eleverna ofta säger att de förstår oavsett 
om de gör det eller inte.  Att eleverna ska utveckla förmågor såsom re-
flektera och analysera är betydligt svårare att sätta ord på än det egent-
liga ämnesstoffet enligt Adam. 

Adam:  När vi har tagit oss igenom en del av ett moment så 
brukar vi titta på vad är det vi har jobbat med nu och kan vi 
koppla det här till målen nu då, och jag kan säga att det 
där har vi läst om och pratat om högst upp där och 
då kan man konkretisera att när ni pratade om det där 
så var det, det här och då var det ju faktiskt det här vi 
arbetade mot. Jag tror att det är svårt att veta om de 
är med på tåget i förväg förrän du har gått igenom 
momentet. Först då får du ett kvitto på om de kan 
redogöra och se kopplingen däremellan. Jag kan fråga 
dom och de kommer allihop att säga: ja vi förstår! (…) 
Det som är svårt, när man pratar mål, är ju att få dom 
att förstå vad som menas med de här termerna, re-
flektion och analys. För själva ämnesstoffet i sig är 
oftast inget bekymmer.   

Både Magnus och Adam ger uttryck för att målen behöver konkretiseras 
så att eleverna förstår dem, men hur det ska gå till skiljer sig delvis åt 
mellan lärarna. Konkretiseringen verkar bestå i att lärarna förtydligar 
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målet genom att upprepa det på ett enklare sätt för eleverna för att de 
ska förstå. Lärarna ser inte att de alltid behöver introducera målet med 
lektionen för eleverna vilket kan betyda olika saker i sammanhanget, 
exempelvis att målet är underordnat i den faktiska undervisningen vilket 
innebär att läraren vet vart eleven är på väg utan att formulera detta som 
ett mål till eleverna, eller att kopplingen mellan mål, innehåll och under-
visning är svår att formulera på ett sätt så att eleverna förstår. Det som 
lärarna ger uttryck för när de yttrar sig kring målens funktion är i likhet 
med hur lärarna i den första delstudien resonerar om dessa. Målen är 
svårfångade, eller ”luddiga” som lärarna ibland uttrycker det. De finns 
med i undervisningen men hur de blir införlivade i lektionen skiljer sig åt 
från lärare till lärare. Relationen mellan mål, undervisningens innehåll 
och elevernas lärande förblir en till synes enkel ekvation på formule-
ringsnivån.  

På formuleringsnivån kan det som lärarna ger uttryck för kopplas till 
Skolverkets allmänna råd. I Skolverkets allmänna råd för planering och 
genomförande av undervisningen formuleras att läraren skall konkreti-
sera sina mål för undervisningen genom att tydliggöra kopplingen mel-
lan de förmågor som eleverna ska utveckla och det innehåll som under-
visningen ska behandla (Skolverket 2011a, s.13). Det är precis inom 
denna formulering som spänningsfältet visar sig då lärarna pratar om 
målen och undervisningen. Målen plockas in sporadiskt eller för att vara 
riktningsgivare för betygsnivåer, men ämneskunskapen och det kun-
nande som eleverna ska utveckla förefaller delvis vara oproblematiserat 
hos lärarna. Det som skrivs fram av Skolverket kan metaforiskt liknas 
vid en tulipanaros, alla kan läsa vad de skriver men få vet hur de ska 
konkretisera målen i undervisningen eller vad det ens innebär. Vad in-
nebär det egentligen att konkretisera mål i undervisningen? Alla lärare 
pratar således om att de ska konkretisera målen men hur en sådan pro-
cess går till i klassrummet med eleverna är delvis en dold del av under-
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visningen där spänningsfältet kommer till uttryck. Det är således här 
som den andra delstudien tar vid genom att belysa förhållandet mellan 
formulerade mål och iscensatt undervisning. 

ORIENTERINGSFASEN - LÄRARNA SONDERAR 
SAMHÄLLSKUNSKAPENS INNEHÅLL  

Under orienteringsfasen börjar lärarna att arbeta med samhällskunskap-
ens innehåll inom ramen för learning study för första gången. Det med-
för att lärarna involveras i ett kollegialt arbete då de gemensamt kommer 
att utveckla innehållet i undervisningen via learning study.  Under ett av 
de första gemensamma arbetsmötena började ett flertal specifika områ-
den och begrepp att diskuteras som tänkbara förslag att fördjupa sig 
kring.  

Lärarna diskuterar val av samhällskunskapsbegrepp 
Till sin början har lärarna en diskussion som startar i generella termer 
och som syftar till att de ska välja ett begrepp som är lämpligt att under-
visa om. Adam inleder med att lyfta upp begreppet demokrati. 

Adam:  Jag funderar på om vi skulle kunna utgå från begrep-
pet demokrati?  

Rebecka:  Det är ett jättestort begrepp. 
Carina:  Ja, men vi har också det här med mänskliga rättigheter! 
Adam:  Ja, men jag tänker att vi styr in det mer mot det cen-

trala innehållet. 
Carina:  Ja, men då är mänskliga rättigheter bra för det ska ju 

genomsyra allting!  
Gösta:  Ja, men det gäller att landa i något konkret… anting-

en demokrati eller mänskliga rättigheter. 
Carina:  Något annat som man stöter på det är det där med 

institutioner som man ju säger ibland, och då kom-
mer alltid frågan; vad är en institution? Och det kan vara 
lite klurigt att förklara vad det är. 

Gösta:  Ja, hur förklarar man det?  
Adam:  Jag tänker på ordet; ideologi.  
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Inledningsvis försöker lärarna ringa in och avgränsa ett begrepp inom 
samhällskunskap att undervisa om. I det inledande skedet talar de både 
om demokrati, mänskliga rättigheter och institutioner. De pratar om 
begreppen utifrån vad de själva tycker är intressanta ämnesområden vil-
ket kan ses som en innehållsstyrd ämnesdiskussion utifrån lärarnas po-
sition i förhållande till samhällskunskap snarare än att de utgår ifrån vad 
eleverna har svårt för att lära sig i relation till ämnet. Till viss del knyter 
de an till vad som kan vara svårt att förklara för eleverna som exempel-
vis begreppet institution som lyfts fram. I det här skeendet handlar det 
om att finna något som låter sig konkret genomföras i klassrummet vil-
ket enligt Gösta skulle vara möjligt med begreppen demokrati eller 
mänskliga rättigheter. Adam menar att begreppet behöver styras in mot 
det centrala innehållet i ämnet. Att välja ut ett begrepp som sedermera 
skall ingå i ett lärandeobjekt är motspänstigt under orienteringsfasen 
eftersom lärarna håller på att pröva olika begrepp vilket medför att de 
öppnar upp för en flerstämmig dialog om samhällskunskap.  

Lärarna försöker utgå från ett begrepp i samhällskunskap 
Bland de olika innehållsligt inriktningar samtalen som lärarna hade kom 
lärarna att uppehålla sig vid begreppet mänskliga rättigheter så som det 
formuleras i det centrala innehållet i kursplanen.  Under rubriken Rättig-
heter och rättsskipning återfinns sex inriktningar med ett visst innehåll som 
lärarna ska ta sig an under år 7-9, exempelvis; de mänskliga rättigheterna 
inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen, deras 
innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag. 
Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i 
demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som 
hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter (Lgr11, 
kursplanen för samhällskunskap, s.203). Det är i relation till ovanstående 
centrala innehåll som diskussionen fortsätter.  
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Gösta:  Jag tycker att det är svårt men jag är kanske trög. Om 
man tar ett stort begrepp, t.ex. demokrati då är det 
för stort, men om man tar något jättepluttigt, då kan 
jag känna att på en minut så skriver vi det. Slut. Det 
ska vara lite både och, både hanterligt men lite ut-
vecklingsbart. 

Adam:  Då kanske man ska tänka att det är där vi lägger lup-
pen och ser om det är ett begrepp vi ska titta efter 
och ett centralt begrepp som ligger inom det området. 

Carina:  Men alla de begrepp som vi har nämnt här; politik, rät-
tighet, ideologi, ligger ju inom det här! 

Adam:  Ja, men jag tänker att vi har någon form av styrning 
på begreppet. Att du försöker… Rättighet kan ju vara 
jättemycket! Då får man försöka ha någon form av 
mall. 

 
Lärarna försöker hitta ett sätt att ta sig an det begrepp som de ska välja 
ut och planera undervisning om. Diskussionens innehåll pendlar mellan 
hur det valda begreppet ska kunna avgränsas, och hur kursplanens cen-
trala innehåll kan användas som en orienteringskarta för att se hur be-
greppen skrivs fram. Svårigheten för lärarna ligger i att klä begreppen i 
ett sammanhang som kan bli en planerad lektion då mycket av det som 
skrivs fram är på en övergripande nivå i det centrala innehållet. Enligt 
det centrala innehållet förekommer begreppet rättigheter också med 
flertalet inriktningar. Lärarna är sysselsatta med att sondera i kursplanen 
rörande samhällskunskap och deras dialog rör sig kring olika begrepp 
såsom, rättighet och ideologi som radas upp i kursplanens centrala inne-
håll. Den ram som Adam pratar om handlar om att precisera sig kring 
ett valt ämnesinnehåll för att få styrning på deras fortsatta inriktning via 
kursplanens formuleringar. Från att ha tagit sin utgångspunkt i sitt eget 
ämneskunnande försöker lärarna nu istället att använda kursplanens 
formuleringar för att konkretisera kursplanens sammansatta begrepp.  

Lärarna väljer begreppet rättighet - en innehållslig dialog 
tar sin början 
Succesivt kom lärarna att uppehålla sig vid begreppet rättighet som ett 
tänkbart begrepp att arbeta vidare med. Den första konversationen som 
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rymmer den inledande begreppsdiskussionen visar Elins och Göstas 
varierande syn på samma begrepp. Begreppet rättighet kan ses som 
startpunkten för den dialog som sedermera ledde till den planerade för-
sökslektion men den visar också på ett innehållsligt skifte i lärarnas fo-
kusering av innehållet.  

Elin:  Ett ord som är väldigt intressant är rättighet. Det 
skulle man kunna jobba ganska mycket med, vad är 
en rättighet? Allt från mänsklig rättighet till en poli-
tisk rättighet, och vad är inte en rättighet?(…) Jag 
tycker att man borde lyfta rättighet till ett helt annat 
ideologiskt plan än vad man gör med rättvisa.  

Gösta:   Vad sa du nu? Nu hängde inte jag med. Kan man 
lyfta rättighet till en ideologisk nivå men inte rättvisa? 

Elin:  Inte på det sättet. 
Gösta:  Varför kan man inte det? Förklara. 
Elin:  Rättvisa det är mer moral eller vad jag ska säga. En 

rättighet bygger på en ideologi och på en människo-
syn. 

Gösta:  Rättvisa har väl också med ideologi att göra? 
Elin:   Ja, det kan göra det men de behöver inte stå i varand-

ras motsats. Rättvisa behöver inte alltid grunda sig i 
någon form utav människosyn eller världsuppfattning 
eller så. Det kan ju vara mer egoistiskt så. 

Gösta:  Det är rätt svåra begrepp det här! 
 

Lärarnas samtal tar en annan karaktär när de diskuterar skillnaden mel-
lan begreppen rättighet och rättvisa. Nu är det inte längre det centrala 
innehållets form och innehåll som dominerar diskussionen utan vad 
samhällskunskapens begrepp rymmer för möjliga innebörder. När Elin 
nämner att hon anser att man borde lyfta begreppet rättighet till ett helt 
annat ideologiskt plan än vad man gör med rättvisa är det ett uttryck för 
att begreppen behöver definieras utifrån en gemensam förståelsehori-
sont vad det gäller, dels rättighet, dels rättvisa och hur de i grunden skil-
jer sig åt. Elin resonerar kring att begreppet rättighet grundar sig på en 
ideologi medan begreppet rättvisa rör sig mer mot en moralfilosofisk 
diskussion. I grunden är det en betydelsefull distinktion som inleds i den 
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här första fasen som syftar till att lärarna klargör skillnaden mellan be-
greppen. När lärarna börjar att samtala om begreppens innebörder fram-
träder en annan slags komplexitet som inte verkar ha att göra med kon-
kretiseringen av det centrala innehållets formuleringar utan som är starkt 
knuten till lärarnas förståelse av ett visst ämnesinnehåll, i det här fallet 
begreppet rättvisa.  

Begreppet rättighet som ett sammansatt ämnesbegrepp 
Lärarnas samtal om begreppet rättighet fortsatte och kom att handla om 
dess komplexa karaktär i relation till både lärarnas förståelse och elever-
nas förståelse. 

Rebecka: Vad innebär det att kunna vad en rättighet är?  
Adam: Var det inte det som vi var inne på förra veckan? 
Carina:  Vad innebär det att förstå? 
Rebecka: I och med att vi själva inte hade samma tankar om 

vad en rättighet kan vara. 
Gösta:  Nej, (skrattar) ja, jag spånande iväg lite. Det är inte 

fel. Man kan tänka sig om vi vuxna har lite olika, då 
kanske eleverna; men hallå – vad då rättighet? (…) 

Carina:  Vad innebär det då? 
Rebecka:  Ja, vad innebär det? Jag har själv sökt på det och det 

blir alltid kopplat till en viss aspekt som globala rättig-
heter eller mänskliga rättigheter, individuella rättigheter. Det 
kan kopplas till lagstiftningen. 

Carina: Jag har skrivit fyra saker här, och då tänker jag inte så 
stort som du gör. Då känner jag, empati. Att förstå vad 
en rättighet är, då tänker man; att få vara för sig själv, se 
olika perspektiv – du är en och jag är en. Helikoptersyn 
skrev jag också och skyldighet. 

När begreppet rättighet först kom upp till diskussion var lärarna inte 
oense utan hade olika syn på vad de lade i ordets begreppsliga förkla-
ring. Gösta medvetandegör i det här fallet att lärarna har olika syn när de 
försöker uttrycka vad som ryms inom begreppet. Två drag kan urskiljas 
även om de inte uttrycks medvetet i det här skeendet, dels en juridisk 
koppling till begreppet som handlar om mänskliga rättigheter, dels en 
moralisk koppling till begreppet som handlar om individens känsla och 
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förmåga att se sig själv i samhället, och som Carina lyfter upp. Det som i 
detta sammanhang blir synliggjort är att det finns olika sätt att närma sig 
ett begrepp som rymmer både en juridisk och en moralfilosofisk ut-
gångspunkt. Att lära sig vad en rättighet är innebär enligt Carina att för-
stå begreppet utifrån individens perspektiv vilket kan ses som en prak-
tisk-konkret tolkning av begreppet medan kopplingen till den juridiska 
definitionen kan ses som en teoretisk-abstrakt tolkning av begreppet. 
Båda tolkningarna av begreppet är möjlig men i det här skedet har lärar-
na ännu inte definierat var deras fokus är i förhållande till den tänkta 
undervisningen. 

Lärarna prövar att särskilja begreppen rättighet och rättvisa 
Samtalet om rättigheter fortsätter och när Gösta inleder med att säga att 
lagar stiftas utifrån någon form av rättvisa, håller de andra lärarna inte 
med och dialogen som följer visar på ett försök till särskiljande mellan 
begreppen rättighet och rättvisa utifrån lärarnas olika förståelse av dessa.  

Gösta: Men det är ju, men man kan också säga att lagstift-
ningen… man stiftar ju lagar utifrån rättvisan. 

Elin: Utifrån rättigheter! 
Gösta: Men man kan säga rättvisa, kan man inte det? Alltså; 

enligt vårt sätt att, enligt vårt parti eller vår ideologi så tycker 
vi att rättvisan påbjuder att alla barn i Sverige ska ha barnbi-
drag, till exempel. 

Elin: Men det ju inte rättvisa! Det finns de som tycker att 
det är orättvist att alla barn får lika mycket i barnbi-
drag. 

Gösta: Jo, jo men någon kan motivera det! Vi tycker att detta 
är rättvist. 

Elin: Nej. Det är ju en rättighet! 
Gösta: Men visst kan man motivera det med att; vår syn 

på… 
Adam: Alla barn har en rättighet att få utbildning och därför 

så har vi  lagstadgat så att vi har en skolplikt. 
Gösta: Men visst tycker vi att det är rättvist, utifrån vårt sätt 

att se på rättvisa så tycker vi att alla barn ska få ut-
bildning. 

Carina: Jag tror att du använder order fel.  
Gösta: Jag bara försöker problematisera. 
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Carina: Du verkar lägga en annan värdering i det på något vis. 
Gösta: Ja, kanske, men visst kan man motivera det så? Politi-

ker och så! Vi tycker att det är rättvist att alla barn 
ska, men om det är, en gång i tiden vid 1842 års skol-
lag. Förut var det orättvist att en del bara gick och 
plockade potatis och en del gick utbildning. Visst kan 
man säga… eller har jag fel? Jag tänker lite högt. 

Elin: Om du tänker barnbidraget där då; det är en rättighet 
att få barnbidrag i Sverige, det har vi lagstadgat efter 
att alla barn ska ha en viss standard. Så är ju tanken 
på något sätt. Sedan kan du ju utifrån ideologiska 
aspekter om du då pratar om rättvisa visa på att några 
kan ju då tycka att det är orättvist att alla barn får lika 
mycket. 

Gösta: Javisst. 
Elin: Eller att föräldrarna tjänar mycket, medan andra tyck-

er att alla barn får lika mycket. 
Gösta: Ja, men de som är för det där barnbidraget kan ju 

motivera det med att vår syn på rättvisa, detta handlar 
om rättvisa alla barn ska ha den här rättigheten uti-
från. 

Elin: Inte rättvisa utan rättighet. 
Gösta: Kan inte någon motivera det med rättvisa? Jag måste 

tänka högt. Jag tycker själv att detta är… det är inte 
helt självklart! Det märker ni. 

När Gösta ger sin syn på begreppet rättvisa medför det en sammansatt 
dialog om begreppets möjliga innebörder som inbegriper vad som ryms 
inom de olika begreppen och hur dessa kan förstås och tolkas. Gösta tar 
sin utgångspunkt för diskussionen i begreppet rättvisa som enligt ho-
nom kan grunda sig i både ett moralfilosofisk/individuellt perspektiv 
och ett juridiskt/principiellt perspektiv som han exemplifierar genom att 
prata om barnbidraget. De andra lärarna utgår istället från begreppet 
rättigheter som i sin tur också kan definieras utifrån ett moralfiloso-
fiskt/individuellt perspektiv och juridiskt/principiellt perspektiv. Både 
begreppet rättighet och rättvisa innehar egenskaper av denna dubbelhet 
och spänningen som uppstår i lärarnas resonemang visar att det går att 
ta sin utgångspunkt i resonemanget på olika vis. Det som då blir tydligt 
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är att lärarnas olika begreppsförståelse får konsekvenser för hur de dis-
kuterar olika ämnesbegrepp.  

Det är komplicerat att klart definiera begreppen rättighet och rättvisa på 
ett särskiljande vis vilket också är något visualiseras när lärarna pratar 
om begreppen. Elin gör en distinktion mellan dessa när hon exemplifie-
rar genom att säga att det är en lagstadgad rättighet att få barnbidrag i 
Sverige men att det på ideologisk grund kan upplevas som orättvist att 
alla barn får lika mycket i barnbidrag när föräldrarnas ekonomiska situat-
ion ser olika ut. Elin gör således en tydlig koppling till att begreppet rät-
tighet hör ihop med en juridisk distinktion och att den ideologiska defi-
nitionen hör till en moralisk distinktion. Även om hon inte använder 
dessa begrepp utan mer resonerar på ett praktiskt-konkret vis verkar det 
som om lärarna är på väg att göra en distinktion mellan ett juridiskt och 
ett moraliskt perspektiv av begreppet rättighet men att de ännu inte har 
valt ut och definierat rättighet.  

Lärarna sonderar kursplanens centrala innehåll 
Eftersom lärarna hade uppehållit sig vid att diskutera kring begreppet 
rättigheter utifrån deras ämneskunskapserfarenhet, och dess olika inrikt-
ningar började de sedermera diskutera hur begreppet kan relateras till 
det centrala innehållet i kursplanen. Adam uttrycker att det är en viss 
problematik med valt begrepp då det förekommer på många olika stäl-
len.  

Adam:  Ja, man kan ju säga att det kommer in överallt men 
om man tittar på det centrala innehållet, är det flest 
där (pekar mot meningen;  Demokratiska fri- och rättig-
heter samt skyldigheter för medborgare i demokra-
tiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman 
som hänger samman med demokratiska rättigheter 
och skyldigheter.)! 

Carina:  Ja. Aktuella samhällsfrågor… hotbilder och konflik-
ter i Sverige och världen. FNs syfte och huvudsakliga 
uppdrag. Åh! 
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Rebecka:  Jag tänker att vi måste avgränsa även själva ordet rät-
tigheter och skyldigheter till någonting. Kring ett valt 
område i allt detta. 

Carina: Men är inte det den kontrasten som vi pratade om, 
rättigheter kontra rättvisa? 

Adam:  Det är väl alldeles utmärkt att börja i det och ha det 
som en introduktion till ett område. 

Carina: Vågar man säga att rättigheterna är lagstadgade och 
rättvisan är inte det?  

Adam: Är det inte mer intressant att de försöker komma på 
det själva och inte ge dem det från början? 

Carina: Det bara dök upp nu, så det var en väldigt ny tanke! 
 

Det som ger lärarna uttryck för i dialogen är att de hellre pratar om be-
greppet rättighet och hur detta kan bli undervisningsbart på en reell nivå 
än sonderar i det centrala innehållet som framstår som abstrakt i den här 
fasen. Lärarna började inte inledningsvis med att studera det centrala 
innehållet utan valde ut ett begrepp i samhällskunskap som de själva är 
intresserade av att fördjupa sig mer i. Det är lärarnas ämnesintresse som 
styr valet av tänkt begrepp men som de sedan försöker stoppa in i det 
centrala innehållets formuleringar. De försöker anpassa sig till de gene-
rella formuleringarna som finns i kursplanen. När lärarna ska välja ut ett 
av de teman som presenteras i det centrala innehållet under rubriken 
Rättigheter och rättskipning, inser de att begreppet finns på flertalet ställen 
och att de behöver välja ut någonting som de ska undervisa om. Carina 
ger uttryck för viss frustration inför begreppets komplexitet och att det 
återfinns inom många rubriker där det kopplas till olika innehåll i det 
centrala innehållet. När Rebecka poängterar att en bestämning av be-
greppets tillhörighet för att komma vidare i planeringen av undervis-
ningen behöver väljas ut övergår lärarna till att prata om dialogen om 
rättighet – rättvisa åter igen och hur dessa kan definieras. Det centrala 
innehållets erfars som oåtkomligt och abstrakt och kan här jämföras 
med hur lärarna i den första delstudien relaterade sig till kursplanens mål 
där formen ibland överskuggade innehållet.  

189 

 



RESULTAT DELSTUDIE II 
 

Lärarna prövar att utgå från det centrala innehållet  
Lärarna prövar olika ingångar gentemot det centrala innehållet eftersom 
de enas om att de behöver knyta an till en viss formulering som berör 
begreppet rättighet. Här relateras sig lärarnas sätt att resonera om kurs-
planens innehåll och mål på liknade sätt som lärarna i den tidigare 
delstudien angående att konkretisering innebär en ”nedbrytning” av nå-
got slag. Adam prövar den här gången den första formuleringen under 
Rättigheter och rättskipning i kursplanen. 

Adam:  Men vi kanske ska plocka den översta där under rät-
tigheter och rättsskipning (De mänskliga rättigheterna 
inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. 
Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i 
svensk lag.). Den behöver vi ju ändå bryta ner på något 
sätt. Jag bara funderar här, vi tycker att elevernas 
elevråd fungerar så dåligt på skolan. 

Gösta: Ja. 
Adam:  Om man kanske skulle kunna använda det som kon-

kretisering. Vad har man för rättigheter och skyldig-
heter i skolan utifrån det här? 

Gösta: Mm 
Magnus:  Hur? 
Carina:  Jo, att komma åt den där känslan… rättigheter kontra 

att ungarna tycker sig ha så mycket rättigheter hela ti-
den. 

Adam:  Det kan du ju börja i den änden, du kan ju börja där 
och prata och sedan på något sätt försöka dra ner det. 
Vi får inte tänka in alla mänskliga rättigheter och hela 
barnkonventionen utan vi får plocka ner någonting. 
Om vi ska få en bra lektion så måste det bygga på 
någonting konkret. 

Carina:  Och då tänker du på elevrådet? 
Adam:  Nej, det var bara en tanke! 

Adam väljer den här gången ut den första formuleringen i det centrala 
innehållet men ger uttryck för att den behöver brytas ner på något sätt. 
Den första formuleringen i det centrala innehållet fokuserar de mänsk-
liga rättigheterna och Adam menar att en konkretisering genom elever-
nas elevråd kan vara en möjlig väg till en lektion. Här omsätts och rela-
teras kursplanens innehåll till en tänkt undervisningssituation som enligt 
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honom bör bygga på något konkret. Det innebär en riktning på plane-
ringen av undervisningen som är neddraget i omfång och konkretiserat 
vilket visar på hur det sammansatta ämnesinnehållet rationaliseras när 
lärarna försöker passa in det i kursplanens centrala innehåll.  Lärarna rör 
sig mellan flera utgångspunkter samtidigt när de diskuterar vad de ska 
välja ut och hur detta innehåll ska gestaltas. De pratar om sin egen för-
ståelse av begreppet, de pratar om hur begreppet kan relateras till kurs-
planens centrala innehåll, samt begreppet i ett innehållsligt undervis-
ningssammanhang. Lärarna har vissa problem med att avgränsa sig i 
relation till det centrala innehållet under orienteringsfasen och avgräns-
ningen tenderar att ta mycket kraft och tid i anspråk. 

LÄRARNA OM ELEVERNAS FÖRSTÅELSE AV BEGREPPET 
RÄTTIGHET KONTRA RÄTTVISA  

Lärarna resonerade i det inledande skedet om vilken typ av förståelse 
som eleverna visat att de har i samband med begreppet rättighet. Ele-
vernas förståelse och det sätt som de uttryckte sig till lärarna antydde en 
bristande begreppsanvändning då de ibland uttryckte:” - det har jag rätt 
till!” som om det vore en legitim rättighet att exempelvis börja senare i 
skolan eftersom deras parallellklass hade börjat senare vid ett enstaka 
tillfälle. Det var den här typen av elevresonemang som lärarna hade stött 
på både i och utanför klassrummet och som därför indikerade att ele-
verna blandande ihop begreppet rättighet med begreppet rättvisa. 

Lä ra rna  om elevernas syn på  beg reppet rä ttig het 
Under tiden som lärarna diskuterar kring hur begreppet rättighet kan 
relateras till ett visst innehåll i samhällskunskapen provar lärarna att för-
binda det med hur de tror att eleverna förstår begreppet. 

Elin:  Jag tänkte att det är mer att man måste särskilja rät-
tighet från rättvisa. Alltså, det är orättvist att någon 
får sluta tidigare, men det är inte en rättighet att få 
kompensation för det. 
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Gösta:  Men för en del elever kan nog det vara svårt. 
Elin:  Jag tror att de två begreppen i elevers huvud är unge-

fär samma sak och det är klart att det är orättvist att 
alla inte har tak över huvudet men det är också en 
mänsklig rättighet i FN:s... Det är det jag är ute efter 
litegrann. Kan de förstå skillnaden och vad som är 
rätt? Rättighet kan ju vara synonymt med rättvisa, 
men inte alltid. 

Gösta:  Det är en intressant fråga. 
Elin:  Ja, för de säger ju ofta att det är min rättighet men det 

kanske inte är deras rättighet. Det kan vara orättvist 
om jag inte får göra såhär men det betyder inte att det 
är min rättighet. 

Elin relaterar begreppen rättighet och rättvisa till hur hon har stött på att 
eleverna har använt begreppen tidigare. Här relaterar hon till elevernas 
praktiska användande av ett visst begrepp som lärarna anser ligger inom 
deras ämne.  Eleverna har svårt för att skilja mellan rättighet och rättvisa 
och det gäller därför att särskilja dess båda begrepp åt. Elin vill att ele-
verna förstår den juridiska aspekten av begreppet rättighet och den mo-
raliska aspekten av rättvisa och det är det som hon syftar på när hon 
säger att eleverna ibland använder begreppet fel då de uttrycker ”det är 
min rättighet”. Gösta lyssnar men säger inte mycket mer än att det kan 
vara svårt för eleverna att göra åtskillnad på begreppen vilket möjligen 
signalerar att det delvis också kan vara svårt för lärarna att göra i det här 
skeendet eftersom de inte involverar sig i diskussionen utan det är i 
mångt och mycket en lärare som fokuserar kring begreppens skillnader.  

Lärarna om elevernas förmågor i relation till begreppet rät-
tighet 
Samtalet om begreppen rättighet och rättvisa och elevernas förståelse av 
dessa fortsatte att bli en innehållslig dimension för lärarna i deras strävan 
att planera den första lektionen.  

Magnus:  Men det vi vill komma åt i det fallet är ju att eleverna 
tror sig bara ha rättigheter och inga skyldigheter. 

Gösta:  Mm. 
Carina:  Ja. 
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Adam:  Mm, och jag kan känna att det kanske är det då som 
är det kritiska. 

Carina:  Ja, då gäller det, för då hamnar vi i det här; förmågan 
att analysera och resonera och det har du aldrig om du är 
för mycket ego för då kan du inte göra det för då har 
du bara ett perspektiv på det. 

Adam:  Just för att frågan tvingar dig att lämna det egocent-
riska perspektivet. 

Gösta:  Alltså, rättighet? 
Adam:  Ja, rättighet kontra rättvisa! 
Magnus:  Lyhördhet och egocentrism går inte ihop med andra 

ord. 
Adam:  Jo, det kan det nog göra för vissa. 
Carina:  Ja, men du måste ändå ha förmågan att kliva utanför 

dig själv! 
 

I det här fallet är alla lärarna med i samtalet om begreppen och vad de 
kan betyda för eleverna. Ett nytt begrepp används i sammanhanget 
nämligen; begreppet skyldighet. Adam menar att det är dessa begrepp 
som är kritiska för eleverna att förstå, rättigheter kontra skyldigheter. 
För att eleverna ska kunna se en skillnad mellan begreppen måste lärar-
na försöka nå eleverna på ett individuellt och känslomässigt plan där 
elevernas förmåga att resonera och analysera involveras. Implicit finns 
också ett antagande om att eleverna behöver utveckla en förmåga att gå 
utanför sig själva för att bli mindre individualistiska.  Lärarna gör detta 
antagande utifrån sina erfarenheter och i relation till vissa elever som de 
har mött både i och utanför undervisningssituationen.  

LÄRARNA OCH UNDERVISNINGEN I ETT PLANERANDE 
SKEDE 

Det som lärarna har riktat sitt fokus mot hittills är främst samhällskun-
skapsinnehållet så som det skrivs fram i det centrala innehållet och ele-
vernas förståelse av begreppen rättighet och rättvisa med tonvikt på ut-
forskandet av samhällskunskapens innehåll. Dessa samtal leder mot att 
lärarna kan avgränsa ett lektionsinnehåll som skall leda mot att eleverna 
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ges möjlighet att lära något specifikt om rättigheter, vilket de ännu inte 
till fullo har preciserat.  

Lärarna om vad det är eleverna ska kunna om rättigheter 
Att formulera sig kring vad lektionen ska innehålla och vilket fokus som 
lärarna ska är en del av att planera upp lektionen. Under orienteringsfa-
sen är lärarna ännu inte överens om begreppets definition i förhållande 
till en tänkt undervisning. Adam är fortfarande inriktad på att utgå från 
kursplanens centrala innehåll i början av diskussionen. Men frågan 
handlar fortfarande om vad de ska undervisa om, och vad det är som 
eleverna ska lära sig kvarstår.  

Adam:  Vad i det centrala innehållet är det vi ska göra? 
Carina:  Då pratar vi förmågor också väl? 
Adam:  Förmågorna pratade vi om sist, där har du dina per-

spektiv, men VAD ska lektionen handla om?  
Gösta:  Ja, vi får nog börja med vad. 
Adam:  Det är ju inte förmågorna, utan vad ska den där tim-

men fyllas med. 
Gösta:  Vad vi utgår ifrån..? 
Carina:  Är det inte att träna individen att… 
Adam:  Men i VAD? 
Carina:  I rättigheter! I rättigheter… 
Gösta:  Vilka rättigheter? 

Vad-frågan är i fokus och lärarna har fullt upp med att resonera kring 
vad lektionen ska handla om utifrån det centrala innehållets styrning. 
Skillnaden som kommer fram mellan lärarna när de diskuterar har att 
göra med den utgångspunkt som de tar för sitt resonemang. Carina lyf-
ter fram de förmågor som eleverna ska utveckla inom samhällskunskap 
såsom exempelvis; analysera och kritiskt granska, reflektera över mänsk-
liga rättigheter och värdera olika ståndpunkter. Adam och Gösta är mer 
inriktade på att utgå ifrån vad begreppet rättighet innehållsligt kan relate-
ras till i förhållande till centrala innehållet än att tala om vilka förmågor 
som eleverna ska utveckla. Lärarna visar att de har olika fokus när de ska 
enas om utgångspunkten för den kommande lektionen. I fokus hamnar 
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nu hur lärarna tillsammans ska formulera sig kring begreppet rättigheter 
i förhållande till vad eleverna ska utveckla för typ av kunskaper. 

Rebecka:  Kunna förstå? Är det på den nivån vi ska lägga det?  
Carina:  Då är vi nästan litegrann tillbaka till att vi måste ha en 

kontrast, vad rättigheter inte är! Då är vi tillbaka till 
orättvisa och rättvisa… är vi inte det? 

Adam:  Jo, men där kommer vi att hamna tror jag. (…) Men 
förstå är väl bra om man tänker sig att det ska handla 
om en enskild rättighet, då kanske förstå är ett bra 
mål. (…) 

Carina:  Eleven ska förstå begreppet rättigheter i förhål-
lande… 

Rebecka:  … till demokratiska värderingar, eller någonting.  
Gösta:  Är detta tillräckligt insnävat eller tillräckligt precist?  
Adam:  Det är egentligen fyra begrepp som vi bollar runt 

med och det är rättvisa, orättvisa, skyldigheter och rättig-
heter. Men det går väl alldeles utmärkt att lägga upp en 
lektion runt om. 

Det gemensamma formulerandet av innehållet utmynnar i att begreppet 
länkas samman med demokratiska värderingar som ett led i eleverna 
skall utveckla kunskaper om begreppet rättighet. Att formulerandet av 
det innehåll som eleverna ska lära sig inte är tillräckligt preciserat kan 
tolkas genom att Gösta själv ställer frågan huruvida det som de kommit 
fram till är innehållsligt klart eller inte. Det som också framkommer i det 
här skedet är att lärarna för första gången verkar ta hjälp av strukturen i 
learning study då de använder sig av att mer medvetet handlande utifrån 
att kontrastera begrepp som ett led i planeringen. Exempelvis återgår 
Carina till att diskutera begreppet rättigheter utifrån de övriga begrepp 
som de tidigare diskuterat såsom; skyldighet och orättvisa. Hon utgår 
från begreppet i sig för att uttrycka vad eleverna skall utveckla kunskap-
er om och det är ett försök till att bli mer avgränsad i förhållande till vad 
de ska undervisa om vilket utmärker formulerandet av ett lärandeobjekt.  
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Att avgränsa ämnesområdet i förhållande till det en tänkt 
lektion 
Lärarna har nu kommit till ett skede i planerandet av undervisningen där 
vissa av dem uttrycker att de är färdiga med att avgränsa ett område i 
samhällskunskap.  

Adam:  Men vi har avgränsat ett område som vi vill arbeta 
med. Det är klart. Vad blir nästa steg? 

Rebecka:  Men då är min direkta fråga; är det avgränsat? 
Gösta:  Det konkreta är väl inte helt definierat. 
Adam:  Ibland kan jag känna att man inte vet exakt hur av-

gränsningen ser ut förrän du har planerat upp det och 
ska genomföra det. Det är då du ser vad det verkligen 
borde handla om. Risken är att du teoretiserar det för 
mycket i förtid och att det är det som styr din plane-
ring eller genomförandet. 

Gösta:  Ja, men vi kanske kan göra så. Börja planera och så 
ser vi. 

Det som framkommer i resonemanget ovan är att Adam vill komma 
vidare till planeringen av lektionen. Han ser ämnesområdet som avgrän-
sat trots att de samtal som lärarna har haft kontinuerligt om både inne-
håll och elevernas förståelse syftar till en lektionsplanering som ännu i 
högsta grad är under planering. Genom att han använder ordet område 
är det troligare att Adam åsyftar att lärarna har avgränsat ett område i 
det centrala innehållet än att de har avgränsat ett specifikt undervis-
ningsinnehåll. Skillnad dem emellan gäller formuleringsnivån i relation 
till både avgränsning och precisering. Ett område i det centrala innehål-
let ringar in något som lärarna ska undervisa om på en generell nivå me-
dan det som lärarna ska undervisa om i relation till begreppet rättighet 
handlar om att fördjupa sig i det specifika ämnesinnehållet. Det som 
Gösta påpekar i sammanhanget är att det ämnesspecifika inte är förtyd-
ligat. Dialogen innehåller och visar på det spänningsfält som finns mel-
lan det styrda ämnesinnehållet (det centrala innehållet) i förhållande till 
det specifika ämneskunnandet som lärarna behöver definiera i förhål-
lande till samhällskunskapens innehåll och elevers förståelse.   
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Lärarna formulerar lärandeobjektet 
Lärarna har nu kommit dithän att de gör ett försök med att formulera 
lärandeobjektet med andra ord vad de vill att eleverna ska utveckla kun-
skaper om under lektionen. Efter att de har träffats och resonerat om 
samhällskunskapens innehåll under ett flertal träffar gör de en första 
avgränsning.  

Carina:  Rättigheter, för att förstå det här begreppet, så klurar 
vi på motsatsord och lite sådana saker och göra det 
från litet till stort och när vi klämmer till med demo-
kratiska värderingar måste vi inte ha med det också i 
… 

Adam:  Då tänker du på deras förkunskaper. 
Carina:  Njaa, det kanske de inte har några, men om du tänker 

på lektionen att bara prata rättigheter; jag har rätt att 
sluta tidigare idag för jag fick ingen sovmorgon igår, men ska 
vi ha det förhållandet i förhållande till demokratiska 
rättigheter då måste man ju nästan prata om; vad är de-
mokratiska rättigheter? För att kunna prata om demo-
kratiska värderingar för att prata om rättigheter. 

Rebecka:  Ja, men det är det jag menar att begreppet kopplas till 
området som kan omhulda det. Ja, vi sätter den som 
tänkt lärandeobjekt, alltså; eleven ska kunna förstå begrep-
pet rättigheter i förhållande till demokratiska värderingar. 

Lärarna tänker sig att de ska presentera begreppet rättigheter utifrån det 
lilla perspektivet vilket innebär att de ska koppla det till elevernas erfa-
renhetsvärld och sedan koppla det mot ett större och mer abstrakt inne-
håll som återfinns i det centrala innehållet eller som syftesbeskrivningen 
i kursplanen anger; reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska vär-
den, principer, arbetssätt och beslutsprocesser. Carina gör en reflektion om det 
valda innehållet som visar att diskussionen om rättigheter är som en rysk 
docka13 där begreppet rättighet, som gestaltas av den minsta dockan, är 
innesluten i massor av olika ämnesskikt med möjliga inriktningar.  Det 
är bland dessa olika möjligheter som lärarna orienterar sig och det blir 

13 Med en rysk docka avses en så kallad babusjka, som är en delbar trädocka 
fylld med allt mindre delbara dockor inuti.  
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därför också möjligt att förstå att ämnesbegreppet som sådant inte är 
statiskt vare sig till dess inre eller yttre form. Begreppet rättighet ryms 
inom flera delar av det centrala innehållet och det kan kopplas ihop med 
både demokratiska värderingar, demokratiska fri- och rättigheter och 
som tidigare visat kan det också gestaltas utifrån ett mora-
liskt/individperspektiv eller ett juridiskt perspektiv. I den här fasen av 
lärarnas kunskapsarbete definieras lärandeobjektet utifrån begreppet 
rättighet som ännu inte är specificerat i förhållande till dess innehållsliga 
definition.  

UTMÄRKANDE DRAG I ORIENTERINGSFASEN  

Orienteringsfasen inbegriper lärarnas igångsättande av arbetet med le-
arning study och deras dialoger kring att välja ett tänkt undervisningsin-
nehåll. Efter varje fas som presenteras under resultatkapitlet kommer jag 
att visa på hur lärarna relaterar sig i förhållande till ämnesinnehållet och 
elevernas förståelse allt eftersom arbetet fortskrider. Till hjälp har jag 
valt att använda den didaktiska triangeln för att visualisera hur lärarnas 
fokus förändras allt eftersom. Gestalten är användbar i meningsskapan-
det kring att visa hur olika delar förändras i förhållande till den helhet 
som lärarnas kunskapsarbete går ut på.  

Lärarna tar sin början i ett resonemang om samhällskunskapens innehåll 
utifrån sina egna intressen och hur många olika begrepp som återfinns i 
samhällskunskapens kärna som ideologi, politik och rättighet. Lärarna 
väljer begreppet rättighet relativt tidigt och börjar sedan diskutera hur 
kursplanen beskriver olika moment där begreppet rättighet finns med. 
Ämneslandskapets komplexitet öppnar upp sig för lärarna i takt med att 
de resonerar om begreppet rättigheters möjliga tillhörigheter. Begreppet 
rättighet kan kopplas mot demokratiska rättigheter, det ställs mot be-
greppet rättvisa och lärarna är inne på begreppens dualism och spän-
ningar i relation till en juridisk kontra en moralisk orientering av be-

198 

 



RESULTAT DELSTUDIE II 
 

greppens innebörder vilket sker i en form av explorativ fas där lärarna 
orienterar sig mot samhällskunskapens innehåll i större utsträckning än 
att utgå från hur eleverna förstår ämnesinnehållet. Samtidigt begränsas 
lärarna i sina resonemang när de låter kursplanens centrala innehåll styra 
samtalet. Lärarna har olika förståelse för ämnesinnehållet, vilket visar sig 
genom svårigheter att avgränsa sig och definiera vad begreppet rymmer. 
När de använder formuleringarna i det centrala innehållet blir de låsta i 
förhållande till en generell formulering som inte bidrar till en fördjupad 
ämnesdiskussion. Snarare är det så att det centrala innehållet bidrar till 
en snabb men inte preciserad avgränsning där de generella formulering-
arna inte är innehållsligt bestämda på mer än ett ytligt plan. Det är uti-
från dessa generella premisser som undervisning normalt planeras, uti-
från varje lärares individuella förståelsekarta. Och här visar sig spän-
ningsfältet i ett orienterande skede eftersom lärarna inte resonerar om 
samma ämnesbegrepp utifrån samma tolkningsgrund utan tar varandras 
tolkningsgrunder för givet. Lärarnas dialoger visar på att samhällskun-
skapens innehåll inte låter sig fångas på ett enkelt sätt eftersom begrep-
pen framstår som abstrakta men att de genom learning study i det första 
skedet orienterar sig allt närmre samhällskunskapens innehåll.  

Lärarnas förståelse av elevernas förhållande till valt begrepp grundar sig 
i det här skedet på en generell bild av elevernas felaktiga användning av 
begreppet rättighet vilket sker till vardags i skolan och inte bara i under-
visningen som rör samhällskunskap. De har således en pragmatisk håll-
ning som också inbegriper skolans värdegrundsuppdrag när de väljer ut 
begreppet rättighet som fokuserat begrepp.  

Under orienteringsfasen har lärarna sin uppmärksamhet riktad mot in-
nehållet i samhällskunskapen eftersom de inte har samma syn på äm-
nesbegreppet och dialogerna rör sig kring hur begreppet rättighet kan 
preciseras, förstås och konkretiseras utifrån deras egen ämnessyn och 
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utifrån det centrala innehållet.  I figuren kan fokus hos lärarna gestaltas 
på följande vis:  

 

Figur 12. Huvudfokus hos lärarna under orienteringsfasen där 
obruten pil anger primär inriktning för lärarnas huvudfokus i dia-
logen. Den streckade pilen anger sekundär inriktning vilket inne-
bär att lärarna relaterar sig till elevernas förståelse i mindre ut-
sträckning i relation till tänkt ämnesinnehåll. 

 
Figuren visar sambandet mellan lärarnas position i förhållande till ämne-
sinnehållet som dominerande under orienteringsfasen. Det dominerande 
mönstret i figuren visar att lärarna relaterar sig och har fokus på sam-
hällskunskapens innehåll då lärarnas förståelse av ämnesinnehållet ser 
olika ut. Dels handlar det om förståelsen för kursplanens centrala inne-
håll, dels ett sökande efter en fördjupad ämnesteoretisk förståelse hos 
lärarna. Lärarna relaterar sig inte på samma sätt till elevernas förmodade 
förståelse i relation till ämnesinnehållet. Begreppet rättigheter finns med 
i samtalen men kommer inte till uttryck som en explicit dialog om ele-
vernas förståelse av detta innehåll. Lärarnas resonemang handlar mer 
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om hur de ska välja ut någonting som de kan undervisa om där de också 
relaterar till ett visst innehåll i kursplanen.   

PROBLEMATISERINGSFASEN 

Under problematiseringsfasen fördjupar lärarna sina resonemang om 
samhällskunskapens innehåll utifrån den avgränsning som de successivt 
arbetar fram. Den här fasen rymmer i relation till learning study proces-
sen både iscensättande av två lektioner och revideringar av dessa. Tids-
mässigt är det en relativt lång period över ett antal månader som det 
handlar om.  

LÄRARNA FÖRDJUPAR RESONEMANGEN OM 
SAMHÄLLSKUNSKAPENS INNEHÅLL 

Lärarna försöker tillsammans utröna vad som ryms inom begreppet rät-
tighet och vad begreppet kan kopplas mot i det centrala innehållet. Re-
sonemangen har berört många olika aspekter av vad begreppet rättighet 
kan rymma i en specifik undervisningssituation vilket visar på begrep-
pets inneboende komplexitet och därmed också dess innebördsproble-
matik. Lärarna har varit inne på olika innebörder av begreppets betydel-
ser utan att klart definierat dess hemvist till vare sig en juridisk eller mo-
ralfilosofisk tolkning. En tänkbar definition som lärarna uppehållit sig 
vid är hur rättighet kan förstås när det gäller exempelvis mänskliga rät-
tigheter eller sedermera barnkonventionen. Lärarna har både kursplanen 
och barnkonventionen framme när de börjar bearbeta barnkonvention-
en genom att de funderar på hur den skiljer sig åt eller hänger samman 
med mänskliga rättigheterna. Lärarna fördjupar således den innehållsliga 
diskussionen kring begreppet rättigheter genom att diskutera barnkon-
ventionen och mänskliga rättigheter vilket öppnar upp för nya tankar 
kring det innehåll som de har valt. Barnkonventionen har blivit en av 
dessa möjliga vägar att fördjupa sig kring rättigheter vilket de också läser 
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i kursplanen; De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet 
med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna 
i svensk lag (Lgr11, kursplanen i samhällskunskap s. 203). Det som är nytt 
i dialogen är att lärarna nu prövar om deras begrepp kan länkas samman 
med både barnkonventionen och diskrimineringsgrunderna.  Adam 
uppfattar det som att de då breddar sitt perspektiv eftersom diskrimine-
ringsgrunderna omfattar flertalet inriktningar. Samtidigt bidrar de frågor 
som lärarna fortsätter att ställa sig kring innehållsliga dimensioner ett 
utforskande av hur rättigheter kan preciserar som en del av ämnesinne-
hållet. 

Lärarna utröner hur rättighet kan kopplas till diskrimine-
ringsgrunderna 
Adam utgår från rättigheter som är det begrepp som lärarna fokuserar 
när han anknyter till barnkonventionen;  

Adam:  Och om vi pratar om rättigheter då, och där man ser 
att det ordet kommer igen så är det; alla barn har 
samma rättigheter och lika värde och får inte diskrimineras. 

Rebecka:  Och det kan man ju koppla direkt till diskrimine-
ringsgrunderna. 

Carina:  Har du den med rättigheter i skolan? 
Adam:  Jag håller på… 
Gösta:  Vilken var den första? 
Adam:  Sen är det ju, varje barn har rätt till yttrandefrihet, tanke-

frihet, religionsfrihet. 
Carina: Demokratiska värderingar! Om vi ska ha det i förhål-

lande till demokratiska värderingar? Yttrandefrihet. 
Rebecka:  Ja, för det är ju rätt bra att koppla det till yttrandefri-

het. 
Carina: Ja… är det en rättighet att få säga jordgubbsskalle? 

För att du har yttrandefrihet, är det en sådan fråga? 
Adam:  Jag hittar faktiskt inte det om skolan (letar i Barnkon-

ventionen)  
Rebecka:  Vad står det…? Alla har rätt till fri skola… 
Adam: Varje barn har rätt till utbildning, grundskolan skall vara 

gratis – där har vi det! Ja, men ska vi utgå ifrån det då, 
vad är barns rätt i yttrandefrihet, tankefrihet och religionsfri-
het? Artikel 13-15 då. 

Carina:  13-15. Varje barn har rätt… 
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Adam: Till yttrandefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet. 
Carina:  Är det bara de? 
Magnus:  Du får alltså tänka… jag försöker bara utröna vad 

tankefrihet är. Du får alltså tänka att du vill ha ihjäl 
Adam bara du inte utför det. Det är din rättighet att 
tänka det. Det är det som det betyder egentligen. 

Begreppet rättighet grundas nu och sammanlänkas med yttrandefrihet 
som främst är juridiskt förankrad i Regeringsformens 2 kap. grundläg-
gande fri- och rättigheter men som också delvis kommer till uttryck i 
barnkonventionen. Diskussionen blir allt mer komplex i fråga hur lärar-
na väver samman olika delar som kan bidra till förståelse om begreppet 
rättighet. Problematiseringen pågår på flera parallella plan samtidigt i 
lärarnas resonemang då de håller på med en form av ämnesfördjupning 
där de använder olika källor för att fördjupa sin tankar och öka sin för-
ståelse kring olika dimensioner av begreppet rättighet. De växlar samti-
digt perspektiv för att resonera utifrån hur eleverna kan tänkas förstå 
begreppet insatt i det sammanhang som lärarna uppehåller sig vid. Ca-
rina prövar att relatera begreppet rättighet till yttrandefrihet genom att 
exemplifiera hur en fråga kan formuleras till eleverna; är det en rättighet att 
få säga jordgubbsskalle? När de drar in allt fler ämnesbegrepp i resone-
mangen sker också en språklig definiering av begrepp, exempelvis be-
greppet tankefrihet som kläs i ord vilket bidrar till ett gemensamt me-
ningsskapande kring valt lärandeobjekt.  

Lärarna om yttrandefrihetsgrundlagen och diskriminerings-
grunderna 
Yttrandefrihet är nu en del av vad begreppet rättighet innehållsligt skall 
bestämmas mot och lärarna har nu ett annat innehållsligt djup i samtalet 
än tidigare. Lärarna är på exkursion i ämnesinnehållet och de ger 
varandra möjlighet att fördjupa sig i olika hemvister utifrån de begrepp 
som de har valt. De generella formuleringarna i kursplanen står nu till-
baka för en fördjupad dialog rörande ämnesinnehållet. Lärarna befinner 
sig nu i ett samtal som inbegriper rättigheter, skyldigheter, yttrandefrihet 
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och de har kommit fram till en ny distinktion som handlar om hur ytt-
randefriheten begränsas av vissa saker, vilket i det här fallet är de sju 
diskrimineringsgrunderna som omfattar kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 
sexuell läggning och ålder (Diskrimineringslagen, 2008:567). I fråga om 
lärarnas inriktning av det innehåll som de diskuterar är det framför allt 
en juridisk tolkning av begreppet rättighet som leder planeringen framåt. 
Adam tar sin utgångspunkt i reglerade brott mot tryckfriheten (Tryck-
frihetsförordning (1949:105).  

Adam:  Om man tittar på vad som är otillåtet yttrande, så 
börjar det ju högst upp med stridsanstiftan, men om 
man försöker dra ner det så långt ner man kan så 
kommer… 

Carina:  Var är du och googlar någonstans, det var en intres-
sant sida, är du på yttrandefrihet eller? 

Adam:  Jag är inne på religionskunskap 1, ett elevarbete, men 
om man drar ner det lägst så handlar det om förtal el-
ler förolämpning, och det vanligaste brottet är ju dubbel 
kriminalisering, när du bryter mot yttrandefrihets-
grundlagen, plus en vanlig lag till exempel diskrimine-
ringsgrunderna, för det är väl egentligen bara då det 
blir brottsligt (när det återfinns i brottsbalken). 

Gösta:  Ge mig ett exempel?  
Carina:  Men står det inte i yttrandefrihetsgrundlagen att det 

inte får vara hets mot folkgrupp. 
Adam:  Men de där hänger ihop, du måste bryta mot två la-

gar. 
Gösta:  Räcker det inte att man bryter mot en lag? 

Adam:  Nej, det gör det inte utan det heter dubbel kriminali-
tet. YGL är ju inskränkt av vanliga lagar på många 
olika håll. Diskrimineringsgrunderna är ju en sådan 
inskränkning. 

Gösta:  Men om någon bryter mot en lag så är det, så är det 
okej, eller hur menar du? 

Adam:  Nej, men den måste vara reglerad i ytterligare en lag, 
är du med? Allting är inte lagstadgat, utan YGL är 
som en stor ballong, eller som en stor tårta som du 
kan spritsa ut delar på och som du får gå in i, och det 
är den övriga lagtexten. 
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Lärarna fördjupar sina resonemang om lagstiftningarnas olika innehåll 
och utformning vilket innebär att Adam lyfter upp en specifik omstän-
dighet som rör vad som händer om en individ bryter mot både YGL 
och diskrimineringslagen så kallad dubbel kriminalisering14. Yttrandefri-
hetsgrundlagen, som är den yngsta grundlagen i Sverige, hänvisar till 
samma brottskatalog som tryckfrihetsförordningen vilket innebär att de 
sammanfaller och lärarna refererar endast till YGL vilket beror på att de 
är mer inriktade på vad någon kan säga eller uttrycka och som kan be-
röra yttrandefrihet än vad som skrivs och trycks i media eller övrigt som 
rör den här lagstiftningen. Lärarna försöker att komma åt en viss pro-
blematik som gäller de fri- och medborgliga rättigheter som alla invånare 
i Sverige berörs av. Alla har rätt att uttrycka tankar, åsikter och känslor i 
enlighet med vad som uttrycks i regeringsformen, men det finns in-
skränkningar som regleras genom exempelvis diskrimineringslagen och 
som också återfinns i brottsbalken vilket innebär att de är dubbelt täckta 
och därför straffbara. I brottsbalkens 5 kap. angående ärekränkning åter-
finns de grunder som lärarna har ringat in och som även återfinns i dis-
krimineringslagen (SFS 1962:700). 
 
Lärarna drar således upp en definitionsmässig gräns mot vad som inte är 
en medborgerlig fri- och rättighet, och som i det här fallet innebär att du 
inte kan säga vad som helst till vem som helst utifrån gällande lagstift-

14 Det särskilda grundlagsskydd som stadgas i tryckfrihetsförordningen (TF) 
och som i väsentliga delar har överförts till yttrandefrihetsgrundlagen innebär 
att det krävs dubbel täckning vid kriminalisering av handlingar som omfattas 
av grundlagsskyddet. Dubbel täckning betyder att handlingarna både ska vara 
kriminaliserade i tryckfrihetsförordningen (TF) eller i yttrandefrihetsgrundlagen 
(YGL) och i vanlig lag, oftast brottsbalken, för att kunna vara straffbara. (Legala 
handboken, 2014)  
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ning. Från att ha varit generella och abstrakta i den orienterande fasen 
när det gäller det innehåll som samhällskunskapen erbjuder har lärarna 
blivit allt mer precisa i vad de talar om när det gäller begreppet rättighet 
och vilken tillhörighet som begreppet har för lärarna i det här specifika 
fallet. Det är den juridiska beskaffenheten som lärarna åsyftar när de 
diskuterar begreppet rättighet och det är där de fördjupar sig för att pla-
nera upp en lektion kring rättigheter. De har också frångått det centrala 
innehållets formuleringar som vägledande för planeringen vilket verkar 
ha öppnat upp för en ämnesfördjupning.  

LÄRARNA OM ELEVERNAS FÖRSTÅELSE AV 
ÄMNESINNEHÅLLET - EN INGÅENDE BEHANDLING  

I takt med att lärarna utröner vad lektionen ska innehålla börjar de också 
allt mer resonera om hur detta innehåll ska gestaltas för att eleverna ska 
förstå det. 

Genom samtalen har de identifierat tre olika begrepp som kan vara kri-
tiska för elevernas förståelse av begreppet rättighet. Lärarna har erfaren-
heter av att begreppen rättighet och rättvisa blandas ihop av eleverna och 
därför utgår de ifrån att dessa begrepps motpoler, det vill säga skyldighet 
och orättvisa därför också kan vara kritiska för elevernas förståelse i för-
hållande till rättighet. Det finns också ett antagande om att eleverna kan 
förstå exempelvis skyldighet på ett teoretiskt plan men inte på ett prak-
tiskt plan. Eleverna gör inte alltid kopplingen mellan att vissa av dessa 
begrepp påverkar vad de kan säga eller göra. Carina vill därför att de ska 
försöka komma åt elevernas känsloregister redan i förtestet för att få 
dem att bli engagerade. Lärarna har därför med dessa begrepp i det fort-
satta planerandet av det bedömningsunderlag/förtest som eleverna ska 
få genomgå innan de iscensätter den första lektionen.  
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Elevernas tänkbara förståelsehorisonter av rättighet och 
rättvisa 
Lärarna fortsätter att resonera om frågor som kan återknyta till de be-
grepp som de valt ut i förhållande till rättighet och som de tror kan vara 
kritiska för eleverna att förstå. Carina prövar att exemplifiera genom att 
använda rättvisebegreppet i förhållande till religiös tillhörighet. 

Carina:  Är det rättvist att Bo får annan mat? Jag tänkte på det 
där med demokratiska värderingar, och på religionen 
med matförbuden. Är det sådant vi ska ha på fört-
estet? Hjälp mig! 

Gösta:  Men sedan, vad menar man med rättvist? 
Carina:  Ja, men vi ska ha fram rättigheterna genom att ha de 

kritiska aspekterna. Att det är en rättighet att Bo ska ha 
annan mat för han har en annan religion, eller hur? Men 
om vi ska komma åt de här kontrasterna med ungar-
na och deras förståelse utav rättigheter så kan det 
vara enklare att fråga om det är rättvist.  

Gösta:  Men jag gissar att det på vissa frågor så skulle nog en 
elev kunna argumentera för att det är rättvist och en 
annan nej, det är inte rättvis, och båda kan nog ha rätt 
för de kan ha goda argument. 

Carina:  Jo, men vi ska inte argumentera med dem nu! 
Gösta: Nej, men jag tänkte lite hur det är formulerat med 

tanke på de kritiska aspekterna och hur man kollar av 
dem t.ex. rättvisa i förhållande till rättighet. 

Carina använder begreppet rättvisa av två skäl i sitt resonemang, dels för 
hon tror att eleverna har lättare för att kunna relatera till det än till be-
greppet rättighet, dels för att det enligt henne är en kontrast som elever-
na behöver kunna urskilja i förståelse till begreppet rättighet. Det blir 
lättare att få eleverna att förstå begreppet rättighet genom att ta sin ut-
gångspunkt för diskussionen i rättvisebegreppet. Lärarna tror att elever-
na bättre förstår och kan uttrycka när någonting är orättvist. Gösta dis-
kuterar däremot begreppet rättvisa utifrån en filosofisk hållning där rätt-
visa manifesterar sig såsom att eleverna kan argumentera och förhålla sig 
olika till en och samma fråga som tas upp i klassrummet. I det här ske-
endet är lärarna fortfarande inne på att definiera de begrepp som de har 
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avgränsat som centrala för sin undervisning, men det sker mot ett mer 
specificerat innehåll som de håller på att formulera utifrån elevernas för-
ståelse av begreppen.  

Eleverna och uttalanden som knyter an till yttrandefrihets-
grundlagen samt diskrimineringsgrunderna 
För att eleverna ska förstå begreppet rättighet så pratar lärarna om vik-
ten av att eleverna utvecklar förståelse för både skyldigheter, rättvisa och 
orättvisa. Det grundar sig i en erfarenhet som lärarna har gjort och som 
handlar om att eleverna gärna säger att de har vissa rättigheter men liten 
förståelse för att de också har skyldigheter och vad det innebär. Lärarnas 
erfarenheter är gjorda i en praktisk-konkret skolsituation och de vill ta 
dessa erfarenheter och transformera dem till en undervisning som in-
volverar elevernas föreställningar. 

Rebecka:  Yttrandefriheten innebär inte att du får säga precis 
vad du vill, när du vill till vem du vill för då bryter det 
mot en annan lag. 

Magnus:  Ja, som står över det. 
Carina:  Men då kan man ju ta en skolsituation då, och vad är 

det de yttrar i skolan som är mot lagen? 
Gösta:  Hora och bög och allt möjligt! 
Magnus:  Men de åker ju inte dit för det! 
Carina:  Men de är väl inte straffmyndiga, det är väl det. 
Magnus:  Men det är de väl när de är 15. (…) 
Carina:   Men om man tar skolan igen nu då, och någon ut-

trycker något diskriminerande, det kan vi ta och be-
stämma sen, och just din skyldighet att anmäla detta 
eller att berätta det för någon vuxen i alla fall med en 
lärare eller något sådant. Då är vi nere på deras nivå, 
är vi inte det? (…) Men om du yttrar bögjävel till ex-
empel. 

Adam:  Då bryter du mot diskrimineringsgrundlagen. 
Carina:  Ja, men då borde vi ha en sådan (fråga) så att de kän-

ner igen sig, eller? 

Genom att utgå från vad eleverna ibland använder för ord som skulle 
kunna relateras till rättigheter, skyldigheter, yttrandefrihet och diskrimi-
nering hamnar lärarna bland elevernas användande av kränkande tillmä-
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len av olika slag. Lärarna lyfter upp dessa begrepp som en möjlig ut-
gångspunkt för att relatera till elevernas förståelse av begreppet rättighet 
i förhållande till yttrandefrihetsgrundlagen och diskrimineringsgrunder-
na. Lärarna återknyter nu tydligare än förut till hur eleverna kan förstå 
begreppen och hur en sådan förståelse kan utgöra en plattform för lekt-
ionsplaneringen. Framför allt gör de det genom att de försöker skapa 
frågor som får igång eleverna på deras nivå med en koppling till en 
känslomässig reaktion.  Ämnesfördjupningen kopplas närmre elevernas 
förmodade livsvärld vilket skapar ett sammanhang där ämnesinnehållet 
knyts närmre till eleverna.  

Lärarna och undervisningen i ett iscensättande skede 
Planeringen av den första lektionen är på väg att gå från ett planerande 
skede till ett iscensättande skede där lärarna skall testa sitt upplägg kring 
rättigheter. Lärarna har bestämt sig för att koppla en stor del av lektions-
innehållet mot yttrandefrihet på grund av att eleverna emellanåt är 
snabba med att kasta ur sig saker som i juridisk mening strider mot dis-
krimineringsgrunderna. Att det är viktigt att komma åt saker som ele-
verna säger och som kan relateras till rättighet och yttrandefrihet är fo-
kus för lärarna. 

Magnus:  Man kan hårdra det lite, de använder ju jävla bög. Det 
är en kommentar man använder i skolans värld för att 
trycka till någon. Rent civilrättsligt så är inte det okej, 
utan det skulle om man hårdrar det, så skulle det 
kunna leda till någon form av fällande dom. Det 
skulle jag vilja komma åt lite med det här men det 
kanske är att… 

Carina: Men gör du inte det om du tar de här två idrottsfallen 
och även i viss mån Green (Åke Green fallet15). Den 
egna sociala arena som du började med, så har skolan 
en egen social arena och så kan man ju tycka att de 

15 Pastor Åke Green höll en predikan 2003 under temat; Man och kvinna – Guds 
skapelseordning där han benämnde homosexuella som en cancersvulst på sam-
hällskroppen. Detta uttalande blev anmält som hets mot folkgrupp.  

209 

 

                                                      



RESULTAT DELSTUDIE II 
 

här tuffa stora killarna ska vara lite buffliga och tuffa 
och får säga vad de vill. Det går ju dra den liknelsen 
tillbaka till skolan… 

Magnus:  Det gör det ju! 
Carina:  Här kan vi kalla varandra saker. 
Magnus:  Ja, elev till elev i alla fall. 
Carina:  Det känns som om vi börjar få någon slags ram i alla 

fall. Skulle man kunna ta de här artiklarna… 
Magnus:  De finns ju, för det är inte längesedan. 
Carina:  Finns de här inslagen på Youtube också? För det är ju 

någonting man skulle kunna visa också. 

Lärarna vill medvetet förbinda det som de vill undervisa om med ele-
vernas föreställningsvärld genom att begreppet rättighet och skyldighet 
blir visualiserat genom autentiska fall som eleverna kan relatera till. Lä-
rarna väljer ut ett Youtube klipp där en ishockeyspelare verbalt kränker 
en måldomare utifrån hans etniska tillhörighet och diskuterar också hur 
eleverna kan förhålla sig till det. Det är enligt lärarna mer accepterat av 
vissa att slänga ur sig okvädesord i sportsliga sammanhang även om det 
civilrättsligt kan vara olagligt. Detsamma gäller i skolans värld där ele-
verna använder kränkande ord för att trycka till varandra enligt Magnus. 
Lärarna vill komma åt fenomenet och vill ha moment i lektionen som 
återknyter till verbala kränkningar av det slag som används.  De efter-
strävar en slags autencitet eller vardagsrealism för att ge sin lektionspla-
nering en koppling till eleverna.  

Den första lektionen iscensätts – lektionsmålet introduceras 
Utifrån det innehåll om rättigheter som lärarna tillsammans resonerat 
kring och valt ut som relevant för sin första lektion är det Carina som 
prövar den gemensamma lektionsplaneringen. Lektionsplaneringen in-
nehåller en värderingsövning där eleverna ska ta ställning till olika påstå-
enden angående rättigheter/skyldigheter, och sedan en mer ingående 
genomgång med teoretisk koppling till begreppen. Målet är att eleverna 
ska kunna koppla samman dessa båda två delar av lektionen för att för-
stå att rättigheten att yttra sig till viss del begränsas av diskrimineringsla-
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gen. Målet med lektionen har lärarna preciserat till att eleverna ska öva sin 
förmåga att reflektera över demokratiska fri- och rättigheter. Carina introduce-
rade lektionsmålet genom att understryka för eleverna att det var för-
mågan att reflektera som de skulle öva under lektionen. Samtidigt som 
fokus läggs på vad en förmåga är ges inga exempel på vad en demokra-
tisk fri- och rättighet skulle kunna vara.  

Carina.  Den lektionen som vi har idag, har ett mål, ett syfte 
varför vi har den och här har jag skrivit det på tavlan; 
du ska öva din förmåga att reflektera över demokratiska fri- 
och rättigheter. Förmågor har vi ju pratat om hela den 
här terminen, så det vet ni vad det är, förmågan att göra 
någonting. Men så har vi det där ordet; reflektera, det har 
vi också pratat om innan och vad är det vi brukar 
säga om det, det finns ett annat ord för det så att det 
blir lite lättare att förstå? 

Elev 1:  Titta över! 
Carina:  Ja, titta över… 
Elev 2:  Typ tänka och så där. Förklara… 
Carina:  Fundera över, tänka efter demokratiska fri- och rät-

tigheter, det är det som vi ska öva idag!  
 

Carina går sedan vidare till att uppmärksamma eleverna på att de har fått 
lappar utlagda på sina bänkar och att dessa ska användas. Värderingsöv-
ningen gås igenom och sedan går Carina igenom begreppen, rättighet/ 
skyldighet, rättvisa/orättvisa på tavlan. Slutligen används ett inspelat 
klipp från en hockeymatch där en spelare verbalt kränker en domare för 
att diskutera utifrån vad som sker i situationen, vad som är kränkande i 
det som sägs och hur eleverna ser på det hela. Introduktionen av lekt-
ionsmålet är relevant utifrån att mål ses som innehållsligt givna för ele-
verna. Alla de dialoger som lärarna har haft om lektionens innehåll för-
packas i ett lektionsmål som eleverna förväntas förstå utan att någon 
större tid läggs vid lektionens introduktion.   
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Lärarna reviderar den första lektionen 
Lärarna träffades för att analysera hur det planerade innehållet iscensat-
tes under den första lektionen. Fokus låg på hur eleverna verkade förstå 
innehållet, deras interaktion under lektionen och en analys av elevernas 
eftertest.   En central del av lektionen bestod av påståendeövningen där 
lärarna använde sig av påståenden som de hade konstruerat utefter be-
greppen rättighet, skyldighet, rättvisa och orättvisa.   Den första reflekt-
ionen som lärarna gjorde efter att ha sett lektionen handlar om målets 
och påståendenas visualisering i uppstarten av lektionen. Det är en slut-
sats som de alla är överens om och som innebär en förändring till den 
nästkommande lektionen. Lärarna vill att innehållet ska bli tydligare för 
eleverna genom att de kan se formuleringarna samtidigt som lärarna 
läser upp dem i klassrummet. Den här revideringen av strukturen av 
lektionen är måhända inte en revidering av innehållet men lärarna värde-
rar den ändå som viktig för eleverna och det handlar om att eleverna 
behöver något att rikta blicken mot för att kunna repetera vad läraren 
säger. Utgångspunkten för revideringen utifrån lärarnas horisont är vik-
ten av elevens blick mot det tänkta innehållet.  

Genom att analysera elevernas svar på frågorna i eftertestet kunde lärar-
na se att en del av eleverna använde begreppen, rättighet och skyldighet 
fel när de svarade på frågorna. Likaså användes den inspelade lektionen 
till att diskutera begreppens gestaltning och hur lärarna valde att defini-
era begreppen. Att definitionen på begreppet rättighet och skyldigheter 
kanske inte fungerar i relation till elevernas förståelse tas upp av lärarna i 
revideringsarbetet av lektionen.  

Rebecka:  Alla vi som föds in i det svenska samhället ska ha 
samma rättigheter oavsett om vi är olika, oavsett om 
du har en funktionsnedsättning så ska du ha samma 
rättighet – då blir det rättvist. Kan de förstå detta? 
Och skyldighetsförklaringen vet jag inte om jag tycker 
är så enkel heller. Vi kanske måste lägga ett exempel 
till det. 
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Gösta:  Du har ju skyldighet att gå i skolan. 
Adam:  Men räcker det att lägga till att skyldigheter är att vara 

den som ser till att en handling blir rätt utförd enligt 
lag. Räcker det att lägga till enligt lag för att göra det 
tydligt? 

Gösta:  Vad tänker du på för exempel där?  
Adam:  Jag tänker inte på något exempel egentligen. 

Begreppen har en tendens att göras och bli abstrakta även när de kon-
kretiseras vilket innebär att eleverna inte förstår dem som lärarna har 
tänkt. Frågan är också om begreppen blir felaktiga eller missvisande som 
ett led av konkretiseringen av dem.  Både begreppet rättighet och skyl-
dighet problematiseras utifrån hur eleverna kan förstå dem bättre. Adam 
föreslår att de ska vara tydligare med att det är enligt lag som de menar 
och vill att eleverna ska utgå ifrån när de svarar. Lärarna gör här en av-
gränsning som är kopplad till lagen. Rebecka återknyter till elevernas 
svar i eftertestet där de ibland använder fel begreppsapparat när de har 
svarat på frågorna. 

Rebecka:  En sak som också syns på eftertestet är att de, inte 
många men vissa har svårt med begreppen; har han 
skyldighet att anmäla minkfarmsbrottet till polisen, och då 
skriver de; ja, han har rätt att göra det. 

Gösta:  Så gjorde en del på förtestet. 
Rebecka:  Ja, det gör de och då säger det mig att då använder 

man det begreppet och då har man inte riktigt förstått 
innebörden i det. 

Adam:  Då kanske vi behöver ta upp just den frågan då, skyl-
digheten att… för nu blir ju fokus att man har en rättig-
het att. Vi skulle ha det som ett påstående egentligen, 
din skyldighet att göra någonting. Vi kanske borde ha 
in en sådan fråga för att se om de gör kopplingen 
däremellan.  

Lärarna ser nu att en del av eleverna inte förstår att skyldighet per se har 
en juridisk tillhörighet så när frågan; ”Har Pelle skyldighet att meddela polisen 
om det som bestämdes på mötet hos Försvara djuren?” svarar eleverna med be-
greppet rätt istället för skyldighet; ”ja, han har rätt att göra det!” När en del 
av elever väljer att svara på det här viset bidrar det till att lärarna kan få 
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grepp om elevernas sätt att resonera om begreppet skyldighet och rät-
tighet. Adam anser att de inte endast kan ha fokus på begreppet rättighet 
utan att de fortsättningsvis även måste ha mer fokus på begreppet skyl-
dighet.  

Lärarna upptäcker när de reflekterar över den inspelade filmen att vissa 
påståenden inte fungerar som de hade tänkt sig i övningen med kon-
struerade påståenden, och de reflekterar och problematiserar över 
huruvida dessa påståenden relaterar till det egentliga syftet med lektion-
en. Det viktigaste med lektionen var att begreppet rättighet skulle kopp-
las till yttrandefrihet, för att eleverna skulle ges möjlighet att urskilja 
huruvida de har rätt att yttra sig eller inte. Lärarna ser nu att deras påstå-
enden inte är överensstämmande med deras intention med lektionen. 

Adam:  Det är bra om påståendena har någonting att göra 
med att det uttrycker en åsikt, för det har du ju i alla 
fall i, när vi pratar om kvinnofrågan och när du pratar 
om att du har rätt att kalla någon kärring, för det ank-
nyter sedan till hur du har rätt att uttrycka dig och det 
gör egentligen inte första och sista påståendet, den 
om skolan och namnet, eller försäkringsfrågan. De 
tre gör egentligen inte det. 

Gösta:  Neej… 
Carina:  Varför tog vi med dem, hade det med skyldighet att 

göra? 
Adam:  Ja, vi försökte nog få in alla, men frågan är om vi be-

höver det? För som vi såg nu, så såg ju eleverna inte 
den kopplingen och att det hade med de fyra sakerna 
att göra. 

Rebecka:  Det vill vi ju! 
Adam:  Vi kanske ska ha påståenden som har med yttranden 

att göra? 
Carina:  ”Din tjocka djävla tattare” kan vi ha kvar! 
 

Lärarna tror inte att eleverna riktigt ser sambandet mellan påståendena 
och den fyrfältare med begrepp som lärarna använder i lektion efter att 
de har genomfört påståendeövningen.  De börjar därför gå igenom sina 
påståenden för att se hur de relaterar till yttrande i vid mening. De ifrå-

214 

 



RESULTAT DELSTUDIE II 
 

gasätter också om de behöver ha med alla begrepp samtidigt i sina ex-
empel eller om de kan välja ut vissa som mer är kopplade mot rätten att 
yttra sig i förhållande till att veta när man inte har rätten att yttra sig.  

Under problematiseringsfasen börjar lärarna att ifrågasätta och ändra om 
de påståenden som används i lektionen utifrån den respons som de har 
fått från eleverna men också utifrån att deras egen förståelse förändras 
successivt. 

Rebecka:  Vi skulle ta bort påståenden som inte berörde yttran-
defrihet. Vi hade fått för oss att vi skulle ha påstående 
som berörde både rättighet, skyldighet, rättvisa och 
orättvisa men eleverna kunde inte göra den koppling-
en för de såg inte att påståendena hade med fyrfälta-
ren att göra. Så det får vi fundera på. Hur gör vi då? 

Adam:  Vi funderade på att skippa fyran och femman. 
Gösta:  Ja, femman sa vi väl i alla fall. 
Rebecka:  Ja, den med namnet hade inte så mycket med yttran-

defrihet att göra. 
Gösta:  Skulle vi skippa den? 
Carina:  Men ettan då, har den med yttrandefrihet att göra? 
Adam:  Nej, men vi sa att vi skulle ha den som en ”hook” i 

början. 
Rebecka:  Mm, och de återkommer till mobbning; om du mobbar 

mig så får jag mobba dig. Vi kanske skulle lägga in ett så-
dant exempel? 

Gösta:  Men ett ska vi ha kvar, är det din skyldighet att komma i 
tid till skolan?  

Carina:  Ja, de kommer igång på det! 
 

Det som sker i revideringsarbetet är att lärarna på ett mer fördjupat vis 
försöker isolera vad som hänger samman med det som de har valt ut 
som viktigt för den här lektionen. De behöver revidera de påståenden 
som de formulerade till den första lektionen men som de nu inte anser 
fyller någon funktion eftersom eleverna inte gör kopplingen mellan på-
ståendeövningen och begreppen. Inte heller relateras deras påståenden 
till yttrandefrihet i den utsträckningen som de vill. Det påstående som 
de inledde övningen med väljer de att behålla även fortsättningsvis ef-

215 

 



RESULTAT DELSTUDIE II 
 

tersom eleverna kom igång bra genom att diskutera det exemplet som 
hade med skolan att göra. När de nu ska formulera om och konstruera 
nya frågeställningar utgår de från ett elevnära perspektiv för att relatera 
sina frågeställningar till det. De diskuterar vad eleverna säger till 
varandra i skolan. 

Gösta:  Men kan man ta något elevnära, något som en elev 
säger till någon och har man då rätt att säga tillbaka? 
Kan man spåna på något sådant? Om någon säger 
något elakt? Om någon mobbar har man inte rätt att 
mobba tillbaka, kanske något sådant exempel? Alltså 
om elev 1 säger något kränkande till elev 2, eller om 
vi snurrar in oss då. Jag vet inte. 

Carina:  Mm, vad säger de i skolan? (…) 
Gösta:  Det måste kunna vara kränkande att säga att du ska bli 

ett socialfall din loser. 
Magnus:  Fast det är inte kränkande så att det faller under några 

diskrimineringsgrunder. 
Gösta.  Men det kan vara kränkande för det! (…) 
Adam:  Det som inte fungerade så bra det var påståendet 

med namnet, för oss som vuxna så var den klockren, 
men det är för hög nivå för dem att kunna reflektera 
kring! 

Carina: Man tar det lite för självklart. 
Adam: Mm, de är bara 14. 

Lärarnas enas om att de har tagit elevernas förkunskaper för givna i re-
lation till påståendet och de tar därför sin utgångspunkt allt mer i vad 
eleverna säger till varandra och som de kan använda sig av under lekt-
ionen. Under problematiseringsfasen skiftar lärarna således fokus från 
att helt och hållet diskutera ämnesinnehållets komplexitet till att disku-
tera innehållet utifrån elevernas resonemang. Elevernas sätt att relatera 
till det innehåll som Carina presenterade under lektionen påverkar lärar-
nas fortsatta resonemang om hur de ska förbättra lektionen. En av ele-
verna lyfte upp en mer känslobetonad inriktning kring begreppen som 
lärarna valt ut.  
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Rebecka:  Det som jag tänkte på när du gick igenom begreppen 
på tavlan, det var ju tjejen som började att prata om 
skyldighet att säga förlåt.  

Gösta:  Det hörde inte jag ens. 
Rebecka;  Jo, men hon pratade om det här med ansvar och 

skyldighet och var inne på när man känner, när man 
KÄNNER, och då är hon ju inne på moraliska rättig-
heter, legala och moraliska rättigheter och då tänkte 
jag att det är kanske en kritisk aspekt. För hon är inne 
på ett innehåll men från ett annat håll, och de hör 
egentligen samman. 

Gösta.  Vi har väl inte sagt klart till eleverna att nu ska vi inte 
tala om moraliska, alltså hon gör ju inget fel. 

Carina:  Nej, nej. När vi slog upp definitionen av det här or-
det, kommer ni ihåg att vi satt och ältade om legal, 
moralisk – det är ju den! 

Gösta.  Mm. 
Carina:  Men vi förstod den inte riktigt själva! 
Gösta:  Mm, för vi skippade den definitionen. 
Adam:  Ja, men det var väl för att vi skulle kontrastera det 

mot rättighet? 
Rebecka:  Mm, mot skyldighet! Rättighet - skyldighet. 
Adam:  Ja, precis. Däremot skulle man kunna nämna när man 

går igenom det att man kan se på det ur en moralisk 
aspekt och så kan man se det ur en legal aspekt, men att vi 
just idag har valt att titta på den legala för att vi ska landa i 
en av grundlagarna. 

Genom att eleven under lektionen öppnade upp för den moraliska 
aspekten av begreppen rättighet och skyldighet kommer lärarna tillbaka 
till ett resonemang som de själva hade på planeringsstadiet inför iscen-
sättandet av den första lektionen och som handlade om legala och mora-
liska rättigheter. Lärarna har valt att lägga fokus på den juridiska in-
gången av begreppen, men deras val är delvis outtalat och underförstått i 
förhållande till lektionens mål som handlar om demokratiska fri- och 
rättigheter. Målet är generellt hållet så till vida att det inte preciserar vad 
det är eleverna ska kunna i förhållande till demokratiska fri- och rättig-
heter. Lärarna försöker precisera sig gentemot elevernas förståelse och 
Adam föreslår att de ska tydliggöra att man kan se på saken ur både en 
juridisk och moralisk aspekt men att fokus läggs på den juridiska 
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aspekten eftersom de ska ringa in begreppet med yttrandefrihetsgrund-
lagen. I det här skeendet sker det en problematisering då lärarna blir 
medvetna om att innehållet kan förstås på olika sätt av eleverna utifrån 
vad eleverna ger uttryck för under den första lektionen. 

Sammanfattning av den första lektionen 

Målet med den första lektionen var att eleverna skulle öva sin förmåga 
att reflektera över demokratiska fri- och rättigheter vilket iscensattes 
genom att lärarna fokuserade kring begreppet rättighet. Innan lektionen 
genomfördes har lärarna diskuterat innehållet grundligt både i relation 
till dess innehållsliga fokus och elevernas förståelse. De använde även 
resultatet från förtestet för att komma åt elevernas förståelse och för att 
förfina lektionen utifrån deras svar. Lektion som lärarna hade planerat 
och iscensatt måste definieras som innehållsrik men inte avgränsad. 
Detta medförde att lärarna ville mycket vilket på en gång utan att egent-
ligen medvetandegöra hur eleverna relaterade sig mot ett tänkt under-
visningsinnehåll.  

När det gäller introduktionen av lektionen presenteras målet för elever-
na med tonvikt på vilka förmågor som eleverna skulle utveckla. Däre-
mot exemplifierades inte ämnesinnehållet, demokratiska fri- och rättig-
heter i förhållande till lektionsmålet utan lämnades på en generell nivå 
med oändliga tolkningsmöjlighet för eleverna. Kopplingen mellan intro-
duktionen och den första påståendeövningen blev utan reellt samman-
hang för eleverna. Eleverna gavs inte heller någon anvisning kring vilken 
utgångspunkt deras svar skulle ha förutom att de skulle tänka själva. Lä-
rarna hade många diskussioner kring begreppet rättighet och dess många 
möjliga tillhörigheter exempelvis den juridiska och filosofiska, där de 
kom att fokusera på den juridiska aspekten. Detta tydliggjordes inte vil-
ket bidrog till att eleverna inte kunde urskilja vad de skulle utgå från.  
Under lektionen gavs eleverna möjlighet att öva på att ta ställning till 
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olika frågeställningar som rörde det innehåll som lärarna har planerat 
utifrån de begrepp som de antog var kritiska för att eleverna skulle ut-
veckla kunskap om begreppet rättighet. Dessa kritiska begrepp visade 
sig också vara kritiska för eleverna som lärarna hade trott, vilket bidrog 
till en fördjupad diskussion om både samhällskunskapens innehåll och 
elevernas förståelse.  

Efter den första lektionen går det att se att lärarnas meningsskapande 
dialog innehåller en bredd i samtalet om undervisningens innehållsliga 
komplexitet som inte var framträdande när lärarna lät kursplanens cen-
trala innehåll vara överordnad i lektionsplanerandet.  

INFÖR DEN ANDRA LEKTIONEN OM RÄTTIGHETER 

Den första lektionen revideras utifrån det som lärarna genom sin analys 
såg var otydligt eller där de insåg att eleverna inte hängde med. En sådan 
revidering berörde påståendena som de ställde till eleverna i lektionen 
där de valde bort vissa och knöt vissa närmre till begreppen yttrandefri-
het och skyldighet. Frågorna anpassades allt mer till elevernas erfaren-
hetsvärld för att deras diskussion skulle leda lärarnas tänkta upplägg.  

Lektionsmålet presenteras för eleverna 
Gösta presenterar lektionsmålet på samma sätt som Carina. Det enda 
som skiljde sig åt från tidigare lektion var att målet nu visades i en po-
werpointpresentation.  

Gösta:  Målet med den här lektionen är att ni ska reflektera 
över era demokratiska fri- och rättigheter. Jag har 
skrivit några påståenden som jag vill att ni tar ställ-
ning till, så jag vill att ni tänker i några sekunder och 
när jag säger till så, man behöver inte titta hur röstar 
den, eller hur röstar den. Tänk en kort stund själv och 
så röstar ni så som ni själva tycker. Okej: är det din 
skyldighet att komma i tid till skolan? 
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Under ett fåtal minuter har Gösta inte bara visat målet med lektion, sagt 
vad lektionen ska innehålla utan också kommit igång med påståendeöv-
ningen där eleverna ska använda sig av de röda och gröna lapparna för 
att ta ställning till de påståenden som lärarna konstruerat. Trots att lä-
rarna har resonerat om vad det är som eleverna ska kunna urskilja i form 
av en juridisk form av begreppet rättighet så återspeglas det inte i intro-
duktionen av lektionen. Det här är något som eleverna under påståen-
deövningen lyfter fram och frågar om genom att ställa frågan; - Är det 
lagen eller vad man själv tycker?  Eleverna uppmanas att tolka det som de 
vill i det här läget. Begreppet rättighet och dess juridiska tolkning ham-
nar således i skymundan och eleverna resonerar mer utifrån sina egna 
åsikter. Syftet med de två första frågorna vara att lärarna skulle få igång 
eleverna i diskussion men också att de skulle få möjlighet att urskilja 
begreppet skyldighet och dess juridiska tillhörighet. Resonemangen i 
klassrummet förs utan att lärare eller elever berör diskrimineringsgrun-
derna eller annat som inskränker yttrandefriheten.  

Begreppen definieras och knyts till juridisk respektive mo-
raliska aspekter 
Efter övningen går Gösta över till att definiera begreppen och använder 
även då en PPT-bild där begreppen gestaltas så att eleverna skall se dem 
under tiden som han har genomgång. Han börjar med att ge övergri-
pande definitioner på begreppen. 

Gösta:  ”Det finns olika begrepp, rättighet, skyldighet… Om 
ni har rätt att få utbildning så har någon skyldighet att 
ge er utbildning. Och det finns rättvisa och orättvisa. 
På rättighet så har vi skrivit så här. Det finns juri-
diska, alltså sådant som har med lagar att göra och 
sedan kan det också finnas sådant som har med att 
man har en moralisk rätt och där behöver inte allt stå 
i lagen. Och så ett svårt begrepp som jag snart kom-
mer till, positiva rättigheter och negativa rättigheter. 
Rättigheter till någonting eller rättigheter från någon-
ting. När det gäller rättighet… det här är definition-
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er… lite svåra saker. Det är lite mycket text men jag 
hoppas att ni är på alerten och hänger med.” 

Gösta försöker först att definiera begreppen på en övergripande nivå 
där han blandar in alla definitioner på en och samma gång. Här syns att 
lärarna tidigare har diskuterat att de ska göra åtskillnad mellan juridiska 
och moraliska rättigheter vilket Gösta inte gjorde klart för eleverna un-
der påståendeövningen, utan där utgick de ifrån vad de tyckte när de 
svarade på frågorna. Eleverna släpps inte in i diskussionen på så vis att 
de får försöka definiera begreppen själva utan det blir en regelrätt ge-
nomgång av vad dessa begrepp står för. Sedan går diskrimineringsgrun-
derna igenom och eleverna får räkna upp dem varpå lektionen avslutas 
på samma sätt som tidigare lektion med ett YouTube-klipp med hockey-
spelaren som kränker en domare.  

Gösta övergår till att ta fram Youtube-filmen för att visa den och säger 
att, nu har vi bara en sak kvar! Det är ett exempel, och sedan kör han filmen 
utan vidare instruktioner. 

Gösta:  Hörde ni vad han sa? Din tjocka djävla tattare sa han, 
har ni någon åsikt om det?  

Elev 1:  Han blev arg! Det var bra gjort! 
Gösta:  Hur kommer det sig att det var bra gjort? 
Elev 1:  Jag tycker att han får skrika det!  
Gösta:  Är det någon som inte tycker att det var bra gjort av 

Per Ledin? 
Elev 2:  Men nu är det ju hockey, och då säger man sådana 

saker till varandra för när det är slagsmål då borde de 
ju bli anmälda för misshandel men det blir de inte för 
det ingår i sporten, och det där ingår väl lite i sporten 
också. 

Gösta: Du kommer in på bra saker, för om det skulle hända 
någon annanstans, på en skolgård att två står och slår 
varandra då skulle det kunna bli en polisanmälan, el-
ler på stan en fredag kväll då kan det lika väl bli en 
polisanmälan men om det händer på en hockey-rink 
då är det lite som du säger, det ingår i spelet. Men 
frågan är om det ingår i spelet om man läser regelbo-
ken, Då ingår det inte i spelet att några slåss. Men det 
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är som du säger skillnad mellan vad som händer på 
hockeyrinken och vad som inte händer på hockeyrin-
ken. Känslor kan vi vara överens om, men det är 
inget bra ordval. Det är inte fint och inte respektfullt 
det han säger. Jag tror vi är överens om att det inte 
var ett bra ordval! Okej, vi slutar lektionen där. Tack 
ska ni ha för idag. 

Gösta vill avslutningsvis att eleverna ska kunna dra slutsatser mellan 
diskrimineringsgrunderna och den kränkning som måldomaren utsätts 
för i filmklippet. Men eleverna är inte alls med på det utan de tycker att 
det var okej att spelaren kränker måldomaren eftersom han var arg och 
för att det är tillåtet att säga vad man vill eftersom det sker under en 
ishockeymatch. Gösta försöker visa på att det inte är rätt att skrika krän-
kande ord bara för att det är en ishockeymatch.  Kopplingen mot dis-
krimineringsgrunderna är implicit från Göstas håll och han väjer därefter 
att avsluta lektionen.  

Sammanfattning av den andra lektionen 

När lärarna reviderade den första lektionen för att den andra lektionen 
skulle bli bättre fokuserade de på att de skulle låta presentationen av 
innehållet bli mer visuell genom att använda en Powerpoint där eleverna 
skulle kunna följa lektionsplaneringen allt eftersom. Lärarna arbetade 
om de påståenden som de använder i övningen för att de bättre skulle 
anknyta till yttrandefrihet och skyldighet och de diskuterade hur definit-
ionerna på begreppen rättighet, skyldighet, rättvisa och orättvisa, bättre 
skulle kunna gestaltas under lektionen. Under den andra lektionen sked-
de något som bidrog till att ingången i lektionen gick fel. Då Gösta inte 
tydliggjorde att det var en juridisk aspekt som avsågs när eleverna skulle 
svara på påståendena i övningen bidrog detta till att eleverna inte gavs 
möjlighet att förstå vad som efterfrågades. Eleverna försökte att få fram 
om de skulle svara utifrån vad lagen sa eller hur de själva tyckte men de 
fick i den stunden instruktionen av läraren att tolka det som de ville. Då 
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det inte klart uttrycktes vad som var syftet med övningen bidrog det till 
att eleverna övergick till att tycka och tänka vad de ville utan att det 
fanns en direkt koppling till lärarnas egentliga syfte och mål med lekt-
ionen. Det egentliga syftet med lektionen iscensattes inte som det var 
tänkt utifrån den gemensamma planeringen. Det kan ses som ett glapp 
mellan lärarnas intention och den individuella realisationen av lektions-
innehållet. Orsaken till ett sådant glapp kan vara flera, det kan bero på 
elevgruppens sammansättning, lärarens förhållande till undervisnings-
stoffet och elevgruppen.  

UTMÄRKANDE DRAG I PROBLEMATISERINGSFASEN  

Under problematiseringsfasen framträder att lärarna avgränsar och pre-
ciserar sig kring ämnesinnehållet som berör demokratiska fri- och rättig-
heter, de har konstruerat ett förtest utifrån vad det tror är kritiskt för 
eleverna att lära sig, de har analyserat elevsvar och utifrån dessa planerat 
lektioner för att pröva sitt upplägg. Den första lektionen gav uppslag på 
att de behövde bli mer distinkta i relation till både innehåll och elevernas 
förståelse. Elevernas svar på eftertestet bidrog till att lärarna fick syn på 
att de ännu inte preciserat sig tillräckligt när det gäller rättigheter och 
därmed fick de syn på att den juridiska dimensionen behövde bli mer 
synlig i undervisningen. Lärarna riktade sin förståelse i högre utsträck-
ning än tidigare mot hur eleverna förstår ett visst innehåll och hur det 
kan påverka lektionsinnehållets sammansättning och genomförande. 
Det framträdande huvudmönstret i den här fasen kan därför gestaltas på 
följande vis: 
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Figur 13. Huvudfokus hos lärarna under problematiseringsfasen 
där obruten pil anger primär inriktning för lärarnas huvudfokus i 
dialogen. Den streckade pilen anger sekundär inriktning vilket 
innebär att lärarna relaterar sig till elevernas förståelse i högre ut-
sträckning i relation till tänkt ämnesinnehåll. 

Figuren visar att lärarna riktar sig mer mot ämnesinnehållet men också 
mot elevernas förståelse av det innehåll som de undervisar om under 
problematiseringsfasen. Elevernas inverkan på lärarnas revidering och 
planering av undervisningen är mer central än under sonderingsfasen 
vilket betyder att lärarnas kunskapsarbete har medfört ett ökat fokus på 
elevernas förståelse av undervisningsstoffet. De tre polerna, innehåll - 
lärare- elev, rör sig mot varandra men lärarna är ännu inte klara med att 
ta reda på hur eleverna förstår ämnesinnehållet och hur det förändrar 
undervisningen.  
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INTEGRERINGSFASEN - LÄRARNA SKIFTAR 
UTGÅNGSPUNKT I RESONEMANGEN OM 
UNDERVISNINGEN OCH DESS ISCENSÄTTNING 

Det står klart efter den andra lektionens genomförande att det är inveck-
lat att undervisa om begreppet rättigheter och skyldigheter på det sätt 
som lärarna har valt. De hamnar nu i en fas som handlar om att på dju-
pet försöka förbättra lektionen vilket tar sin början i att de ser det valda 
innehållet i ett nytt sken där deras förståelse för innehållets komplexitet 
fördjupas. Det är skillnad mot hur lärarna resonerade under sonderings-
fasen där de fortfarande inte problematiserade ämnesstoffet utifrån ele-
vernas förståelse vilket de nu gör. Medvetenheten om innehållets kom-
plexitet luckrar upp den förgivettagna kunskapen om samhällskunskap-
ens innehåll vilket också påverkar det fortsatta planerandet av den tredje 
lektionen om rättigheter. Att tolka samhällskunskapens begrepp innebär 
visst motstånd då de är flerdimensionella och att gestalta dessa kom-
plexa begrepp i klassrummet med utgångspunkt i eleverna är ett kvalifi-
cerat kunskapsarbete för lärarna. Begrepp förstås på olika sätt av elever 
och lärare på samma gång i klassrummet och det får följder för under-
visningens utfall eftersom det är svårt att avgränsa vad som gör skillnad 
eller inte.  

Lärarna reflekterar över lektionsupplägget och dess gestalt-
ning 
Lärarna reflekterar över den andra lektionen för att kunna upptäcka vad 
som gick bra och vad som gick mindre bra. Lärarna tittar tillsammans på 
den inspelade lektionen och de upptäcker efter en stund att påstående-
övningen i lektionen går fel redan från början. 

Adam: Jag har två saker som jag tänker på när vi ser detta. 
Det första som jag tänker till nästa lektionsplanering, 
så ställer en elev frågan; ska vi svara på vad vi själva tyck-
er eller vad lagen säger. Där hamnar vi egentligen snett i 
diskussionen nu för nu utgår eleverna ifrån vad de 
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tycker och då kan de säga att de tycker en sak men i 
själva verket så kanske de har kunskap om vad lagen 
säger men det kommer inte fram, så det måste vi vara 
tydliga med att det handlar inte om vad ni tycker utan 
vad ni tror att lagen säger. 

Gösta:  Jag tänkte nog fel, men det var det jag spontant 
tänkte att vi får en diskussion som leder till att ja, man 
ska ju ha hjälm!  

Adam:  Ja, men nu får du ju killen som sitter längs ner till 
vänster som säger att det är väl mitt ansvar om jag vill dö 
eller inte, och så har du killen längs till höger som 
egentligen inte vågar svara för han tycker att hans 
svar att, lagen säger det, är lite töntigt så han vågar inte 
säga det högt eftersom coola killen har sagt något 
häftigt. 

Gösta:  Fast han sa det iallafall. 
Adam:  Det jag tror att eleverna egentligen menar med det 

som vi missade i filmen lite grann nu det är att de 
tycker att de kan säga si eller säga så om de blir be-
handlade på fel sätt. Men jag tror ändå att de vet att 
de inte har rätt till det. 

Gösta:  Frågan är ju… har du rätt... 
Adam:  Jag tror att vi har varit otydliga i instruktionerna till 

eleverna! Jag tror att det är deras personliga åsikt, de-
ras värderingar som kommer fram inte vad de har 
kunskaper om de har rätt eller inte i detta! 

Då en klar instruktion inte gavs till eleverna kring hur de skulle svara när 
påståendena lästes upp, valde de att utgå från vad de själva tyckte. Lä-
rarna upptäcker på filmsekvensen att eleverna inte ges möjlighet att ur-
skilja det som de hade tänkt sig med uppgiften. De ser också att grupp-
dynamiken i klassen försvårade detta eftersom det fanns en grupp elever 
som tog tillfället i akt att spela ut hela spektret av vad de tyckte och inte 
vad lagen reglerar i relation till de påstående som lärarna hade formule-
rat. Utan en tydlig inriktning på övningen missar eleverna målet vilket 
innefattar att göra en distinktion mellan juridisk och moralisk dimension 
till valda begrepp. En del elever vågar inte säga det som de vet är rätt i 
juridisk/laglig mening eftersom de helt plötsligt skulle utgå från sitt eget 
tyckande vilket gör övningen till en elev-elev situation där den med häf-
tigast argument i klassrummet vinner. Utifrån lärarnas växande förstå-
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else för undervisningens innehåll och i relation till elevernas förståelse 
sker det mycket eftersom de på ett helt nytt sätt har börjat problemati-
sera och reflektera över vad det är i lektionen som gör skillnad för ele-
vernas lärande. Detta kommer till uttryck genom att de ifrågasätter 
mycket av det som i tidigare faser var implicit i lektionsplanerandet.  

MED ELEVERNAS FÖRSTÅELSE SOM GRUND FÖR 
UNDERVISNINGENS MÅL OCH PLANERING 

Hur eleverna ser på samhällskunskapens innehåll som lärarna försöker 
iscensätta får allt större betydelse för lärarna i deras diskussioner om hur 
de ska förbättra lektionen. Lärarna är kritiska till att de valde att lägga 
undervisningsmomentet på fel nivå för eleverna. Adam säger; vi har lagt 
det på ett alldeles för teoretiskt plan. Det här är en viktig hållpunkt eftersom 
lärarna initialt fäste stor vikt vid abstrakta formuleringar i det centrala 
innehållet och hur dessa kunde passa in i ett moment om rättigheter. 
Målet för lektionen har fram tills nu presenterats på ett övergripande 
och abstrakt vis, och kanske hänger detta samman med en svårighet i 
konkretiseringen av både mål och ämnesinnehåll. Det kan bero på ett 
glapp mellan tänkt ämnesinnehåll, undervisning och elevernas förståelse 
som gör att lärarna resonerar kring utgångspunkten för deras frågeställ-
ning i relation till den nivå som de lagt på undervisningen. Huruvida 
undervisningen är för teoretisk och hur lektionsmålet presenterades är 
frågor som lärarna tar med sig in i den fortsatta dialogen vilket kan ses 
som ett överbryggande av glappet mellan elevernas förståelse av rättig-
hetsbegreppet, lärarnas förståelse av ämnesinnehållet och elevernas sätt 
att resonera och iscensättandet av ämnesinnehållet.  

Adam:  När vi börjar med att berätta vad målet med den här 
lektionen är, då tycker jag att vi ska skriva till efteråt 
till eleverna att det är fokus på yttrandefrihetsgrund-
lagen, att vi säger att det är det här som vi kommer 
att fokusera på så att de vet om det från början. För 
det undrar jag om de egentligen förstod tydligt? 
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Gösta:  Nej, det tror jag inte. 
Adam:   För vårt lärandeobjekt är ju det, eller hur? Då måste 

vi berätta det för eleverna, att det faktiskt är det här 
som vi kommer att fokusera på!  För då vet de när vi 
går igenom, eller åtminstone så kan vi återkoppla till 
att det är det här som vi är ute efter! 

Lärarnas förståelse riktar sig mot att målet behöver bättre integreras 
med det ämnesinnehåll som ska behandlas. Adam sätter ifråga om ele-
verna förstod att yttrandefriheten såsom en demokratisk fri- och rättig-
het fanns i det lektionsmål som de presenterade i början av lektionen. 
Gösta tror inte att eleverna förstod deras lektionsmål fullt ut vilket får 
lärarna att precisera sig ytterligare. Enligt Adam ska målet vara formule-
rat på ett sådant sätt att det kan användas för att göra en återkoppling till 
på ett sådant sätt att eleverna förstår dess innehåll. Lärarna väljer att 
lägga till; med fokus på yttrandefrihetsgrundlagen med dess begränsningar, i sin 
målformulering. Konkretiseringen som lärarna gör av lektionsmålet be-
stäms utifrån elevernas förståelse och utifrån ämnesinnehållet. Konkreti-
seringen som sker av lektionsmålet utmärks av att den är grundad i ele-
vernas förståelse av ett visst kunskapsstoff och inte ur en abstrakt for-
mulering i kursplanen. Detta visar på en stor skillnad mellan var lärarna 
tar sin utgångpunkt för planeringen av undervisningen och det visar 
också att lektionsmålet i allt högre utsträckning närmar sig lärandeobjek-
tet, det vill säga de förmågor och det ämnesinnehåll som lärarna vill att 
eleverna ska utveckla kunskaper om preciseras och avgränsas utifrån 
eleverna och inte det centrala innehållets formuleringar.  

Med elevernas förståelse i fokus 
I det här skedet gör lärarna en helomvändning kring den planering som 
de hittills har arbetat fram. Innehållet i lektionen står fast men de kom-
mer fram till att de behöver inleda lektionen med begreppsfiguren, det 
vill säga, den fyrfältare där begreppen rättighet, skyldighet, rättvisa och orätt-
visa är i centrum. Att lärarna väljer en annan väg beror på att de tar fasta 
på att eleverna behöver vara med från början för att definiera begreppen 
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utifrån deras förståelse, men också för att eleverna ska ha möjlighet att 
urskilja att begreppen är förenade till påståendeövningen. 

Adam:  Och jag tror precis som du säger att de (eleverna) 
måste ges tillfälle innan vi ger definitionerna själva att 
få diskutera– vad är en skyldighet? Vad är en rättig-
het? Innan vi lägger på det färdiga ”svaret”. (…) 

Carina:  Man tror att man alltid ska ha en kick-off! (…)  
Adam:  Man kanske ska ta det här mer kortfattat, för det 

kanske blir mer kortfattat om man inleder med det 
och sedan så fortsätter med påståendena utifrån defi-
nitionerna. Då ger vi dem också en chans att använda 
definitionerna på rätt sätt! 

Lärarna tänker sig att de skapar bättre förutsättningar för eleverna att 
förstå och skapa sammanhang för begreppet rättighet. Carina, men även 
Adam har nämnt att de brukar starta upp ett nytt undervisningsmoment 
med någon form av happening, ett spel för att få igång eleverna vilket 
förklarar varför lektionen sattes igång med en påståendeövning. De ser 
nu att den spontana aktivitet som de ibland drar igång med behöver vara 
tydligare kopplad till lektionens innehåll på ett sätt som skapar klarhet 
och mening för eleverna.  

För att skapa en bättre lektion utifrån elevernas förståelse ändrar lärarna 
om strukturen i lektionen där de också väljer att bli mer explicita med 
vad de vill att eleverna ska kunna urskilja när det gäller rättigheter. 

Adam: Nu gör vi som så här att när vi har gått igenom 
grundlagarna kort, så går vi över i yttrande frihet-
grundlagen – kort beskrivning, så säger vi att nu ska 
vi ta och titta närmare på den här grundlagen av de 
fyra. Markerar ut den. Och så tar vi nästa del där se-
dan då. YGL tror vi att det innebär att vi får säga vad vi vill 
om vem som helst, men den har vissa begränsningar och den be-
gränsas utav diskrimineringsgrunderna, och här tar vi dem. Vi 
måste koppla ihop dem! 

Det som avslutade den förra lektionen hamnar nu först i lektionsplane-
ringen eftersom de lägger grunden för påståendeövningen genom att ta 

229 

 



RESULTAT DELSTUDIE II 
 

sitt utgångsläge i grundlagarna. Adam och Carina resonerar hur krono-
login i lektionen kan förbättras så att eleverna leds mot lektionens mål 
som har konkretiserats utifrån elevernas förståelse. Efter grundlagarna 
väljer de att fördjupa sig kring yttrandefrihetsgrundlagen för att sedan gå 
över i diskrimineringsgrunderna. På så vis försöker de skapa en mer in-
tegrerad lektion med naturliga övergångar som syftar till att bilda en hel-
het för eleverna.  

Lärarnas väg mot en integrering mellan ämnesinnehållet, 
elevernas förståelse och undervisningens gestaltning 
Under tiden som planeringen av att lektionen fortgår omfattar lärarna 
hur samhällskunskapens innehåll allt mer kan relateras till elevernas för-
ståelse och hur detta påverkar undervisningen.  

Adam:  Det de (eleverna) behöver veta är att det här kommer 
att handla om yttrandefrihetsgrundlagen och att den 
kan fungera olika i olika situationer. 

Carina: Mm, man har inte bara rättigheter. 
Gösta: Nej, precis. Det är både rättigheter och skyldigheter. 
Adam: Och jag är med ända dit, men hur gör vi övergången 

på ett pedagogiskt sätt nu? Vi pratar ju om grundlagar-
na, vi pratar om tryckfrihetsgrundlagen och att yttrandefri-
hetsgrundlagen inte alltid gäller på grund av diskrimine-
ringslagen, men hur gör vi övergången därifrån sedan 
till att börja prata om rättighet, skyldighet, rättvisa och 
orättvisa? Där behöver vi en brygga. 

Carina: Med de här orden… ungarna tror alltid att de får säga 
vad de vill. 

Adam: Ja, men om vi kör in klippet där nu med HV71…Om 
man använder det och så kan man fråga eleverna – 
vad var det ni såg nu?  

Carina: Då får du upp den diskussionen att han är arg, men 
även om han är arg så har han inte rätt att säga sådär. 

Adam: Ja… om man lägger det här, och så har vi pratat om vilka 
inskränkningar det finns och nu tittar vi på ett klipp och så 
vill jag att ni tänker på vad ni ser och hur man kan resonera 
om filmen utifrån de här fyra begreppen. Så ser man bara de 
där fyra.  
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I den här dialogen berör lärarna att de behöver skapa en tydligare kopp-
ling mellan lagar och valda begrepp så att eleverna förstår dess förbin-
delse till varandra. Lagarna kan inte presenteras som separerade från de 
begrepp som lärarna har fokus på och som de vill att eleverna ska förstå 
utan de behöver omsättas i lektionen på så vis att de framträder i en 
meningsskapande process. Adam föreslår att de ska använda exemplet 
med ishockeyspelaren eftersom det rör yttrandefrihet och diskrimine-
ringsgrunder och det fångar in begreppen som de tänker definiera via 
sin figur efteråt. Lärarnas bestämmer därför att ge eleverna en förkla-
rande instruktion innan de ser filmen som ett led i detta meningsskap-
ande.    

Begreppen skall introduceras av lärarna redan innan påståendeövningen 
genomförs och de fortsätter att diskutera kring hur dessa kan förstås. 
Lärarna återkommer till möjliga tolkningar av de fyra begreppen och 
dialogen om dess innebörder fortsätter och gör en tydligare distinktion 
mellan rättighet -skyldighet och rättvisa- orättvisa som juridiska kontra 
moraliska begrepp. 

Adam:  Då skulle vi kunna gå vidare i det där sedan och prata 
om vad begreppen betyder och så ger man korta de-
finitioner på dem och så avslutar vi den diskussionen 
där med, innan (värderings)övningen kommer, de två 
översta - rättighet och skyldighet är de två som är över-
ordnade de två andra oavsett vad man upplever som 
rättvist eller orättvist. 

Carina:  Är det så då? 
Adam;  Ja vad du upplever som rättvist eller orättvist är helt 

oväsentligt i lagens mening. (…) 
Gösta.  Och lite kanske det överlappar varandra rättvisa och 

rättigheter. Att lagen har skrivit de här rättigheterna 
är för att man tycker att det är rättvist. 

Lärarna var tidigare i processen inne på de distinktioner som de nu gör 
mer explicit och som berör begreppens tolkningsmöjligheter utifrån en 
juridisk-moralisk horisont. Adam föreslår att man kan se rättighet och 

231 

 



RESULTAT DELSTUDIE II 
 

skyldighet som överordnade begrepp eftersom de är juridiskt reglerade 
oavsett vad en individ kan uppleva som rättvist eller orättvist. Carina 
menar att det är lättare att positionera begreppen rättvisa och orättvisa 
efter deras moraliska riktning eller känslodimension som eleverna kän-
ner till. Adam är tillbaka i lärarnas utgångspunkt för diskussionen om 
begreppen och lyfter upp att lärarna behöver göra skillnad mellan be-
greppen för att eleverna ska förstå skillnaden mellan dem.  

Under processens gång som lärarna försöker utröna vad det innebär att 
utveckla kunskaper om begreppet rättigheter förändrar de sitt fokus i 
förhållande till både samhällskunskapens innehåll, eleverna förståelse 
och undervisningens gestaltning. I orienteringsfasen var lärarna mer in-
riktade mot kursplanens centrala innehåll och samhällskunskapens syfte 
och mål, men under problematiseringsfasen utvecklar de ett större fokus 
mot elevernas förståelse för begreppet rättighet när de planerar lektion-
en. De utgår ifrån vad det är som eleverna inte tycks förstå under lekt-
ionen och därmed får lärarna syn på att både innehållet och strukturen i 
lektionen behöver förändras.  

Den tredje lektionen iscensätts - introduktionen av lekt-
ionsmålet 
Adam ska genomföra den tredje lektionens samplanerade innehåll efter 
lärarnas revideringar och han inleder med att presentera målet med lekt-
ionen för eleverna genom att läsa upp det från den Powerpoint-bild som 
inleder lektionen. Den här gången involveras elevernas förståelse för 
lektionsinnehållet redan inledningsvis.  

Adam:  Målet med lektionen är att ni ska öva er förmåga att 
reflektera över demokratiska fri- och rättigheter men 
fokus på yttrandefrihetsgrundlagen och dess begräns-
ningar. Ett jättelångt stycke. Förstår vi något utav detta? 

Eleverna:  Nej! 
Adam:  Då börjar vi med att bryta ner det här då! Vi ska alltså 

titta på någonting som handlar om friheter och rät-
tigheter. Någonting som har med demokrati att göra, 
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och sedan ser ni att vi ska fokusera på någonting som 
vi kallar yttrandefrihetsgrundlagen. Är de någon som 
kommer ihåg någonting om yttrandefrihetsgrundla-
gen. Har vi pratat om den innan? 

Elev 1:  Nej! 
Elev 2:  Jo! 
Adam:  Tänk på att räcka upp handen! Anna (räcker upp 

handen)! 
Elev 3: Man får säga och tycka vad man vill! 

Till skillnad från tidigare lektioner är nu målet med lektionen ytterligare 
preciserat i förhållande till det tänka ämnesinnehållet. Lektionsmålet 
presenterades tidigare på en generell nivå i klassrummet där lärarna inte 
konkretiserade målet utifrån elevernas förståelse av lektionsmålets äm-
nesinnehåll.  Adam berättar nu vad målet med lektion är och han väljer 
att gå in i begreppen och låta eleverna försöka berätta vad meningen 
betyder för att konkretisera innehållet i målet utifrån elevernas förstå-
else. Eftersom det vanligaste svaret på vad yttrandefrihet betyder enligt 
eleverna är att man får säga och tycka vad man vill, så ser Adam till att han 
får det svaret av en elev redan i början av lektionen. Han gör således en 
poäng i att lyfta fram elevernas snäva förståelse av begreppet redan in-
ledningsvis. Från början verkade begreppet demokratiska- fri och rättig-
heter inte ses som ett komplext ämnesbegrepp av lärarna men allt ef-
tersom de har lyft in elevernas förståelse av dessa begrepp upptäcker de 
att de har många tolkningsmöjligheter. 

Exempel på hur ämnesinnehållet iscensätts för att eleverna 
ska upptäcka yttrandefrihetens inskränkningar 

På den tredje lektionen visas hur lärarna har förändrat sitt sätt att tänka 
om undervisningen genom deras förändrade sätt att gestalta begreppen. 
Adam använder sig av flera av begreppen simultant under lektionen i ett 
led att öka elevernas förståelse. Genom exemplet nedan visar han för 
eleverna hur begreppen skiljer sig åt vilket ger möjlighet för eleverna att 
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urskilja dess olikheter vilket ger möjlighet till ett bättre meningsskapande 
för eleverna. 

Adam: Då har vi de här två, och ni ser att de två hänger 
ihop; rättigheter och skyldigheter. En rättighet kan bli 
en skyldighet, man har rätt att skaffa barn i Sverige 
men man har också en skyldighet att ta hand om det. 
Ni har rätt till skola men också en skyldighet att vara i 
skolan. Sedan har vi två ytterligare begrepp här som 
är lite mer subjektiva som bottnar lite mer i er egen 
upplevelse; rättvisa och orättvisa. Vad är rättvisa för 
någonting då? Vad har vi för definition på det? 

Elev 1: Vad jag känner är okej. 
Adam:  Ja, är din upplevelse densamma som Lisas? 
Elev 1: Det är inte säkert. 
Adam:  Varför inte det? 
Elev 1:  Det är som du säger subjektivt, alla tycker olika! (…) 
Adam:  Okej, vi kan lägga till dem här. Känslan av att alla ska 

ha samma rättigheter och behandlas lika. Upplevelsen eller 
åsikten kan skilja sig åt från individ till individ precis som ni 
är inne på. Exempel som jag har haft med er ett par 
gånger när era lektioner har blivit inställda. 

Elev 2:  Men våra lektioner blir ju aldrig inställda! 
Adam:  Nej, (Adam återger elevernas sätt att resonera) ”vi ska 

också sluta tidigare för den andra klassen fick sluta tidigare! 
(eleverna skrattar) Det är jättesynd om oss för det är inte 
rättvist!” Då är vi inne på; ”det är så jäkla orättvist”! 
(pekar mot tavlan på begreppet) Men det vi är inne på 
då; du har inte rätt att sluta tidigare, bara för att paral-
lellklassen gör det, men du kan uppleva det som orätt-
vist, eller att det inte finns någon rättvisa i världen – 
men det är ingen RÄTTIGHET. Är ni med på skill-
naden?  

 

Att få eleverna att förstå skillnaden mellan begreppen rättighet – skyl-
dighet och rättvisa- orättvisa gäller att de dels behöver kunna definiera 
begreppen var och ett för sig samt se hur de hänger samman. Adam för-
söker också få eleverna att se att det finns en skillnad mellan de två be-
greppsparen som syftar på att den ena är juridiskt överordnad och den 
andra är moralisk och orienterad mot en subjektiv upplevelse.  Han tar 
ett elevnära exempel som eleverna gärna diskuterar och lyckas använda 
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alla begreppen i en och samma mening där begreppens olika mening 
fylls och kontrasteras samtidigt.   

Lektionen avslutas genom att begreppen återkopplas till 
elevernas förståelse 
I slutet av lektionen väljer Adam att återkoppla till den begreppsförstå-
else som eleverna hade när lektionen började för att se om de har ändrat 
sin syn.  

Adam:  Om man samlar ihop det här nu då i den här bilden 
som vi hade i början, då har vi konstaterat att de finns 
rättigheter som vi har rätt att uttrycka. Anna, i början 
av lektionen så sa du att du har rätt att säga vad du 
vill, håller du fortfarande med om det? 

Elev:  Nej. 
Adam:  Hur har du förändrat din tanke? 
Elev:  För att man inte får diskriminera! 
Adam:  Man får inte diskriminera för det finns inskränkningar 

i rättigheterna! Vi har också pratat om skyldigheter, 
skyldigheten att gå i skolan exempelvis som vi hade 
med som ett exempel. Det är en rättighet att gå i sko-
lan men också en skyldighet att komma hit. Ofta så är 
det så att en rättighet har en motsvarighet i en skyl-
dighet. Man har rätt att uttrycka sig hur man vill men 
man har en skyldighet i detta att inte kränka någon 
annan, är ni med på det resonemanget?  

Eleverna:   Ja! 

I den tredje lektionen erbjuds eleverna bättre möjligheter av lärarna att 
förstå begreppet rättighet och dess juridiska dimension på så vis som 
lärarna hade tänkt sig. Det beror på att kopplingen som lärarna valde att 
accentuera mellan begreppen; rättighet - yttrandefrihet och diskrimine-
ringsgrunderna verkar ha fallit väl ut eftersom elevernas förståelse av 
begreppen tycks ha förändrats vilket avspeglas i deras sätt att prata om 
begreppen under lektionen. Eleverna har gjorts delaktiga i meningsskap-
andet.   
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Sammanfattning av den tredje lektionen 

Då lärarna efter den andra lektionen upptäckte, genom att analysera ele-
vernas eftertest och inspelningen av lektionen, att de inte fick fram lekt-
ionens innehåll på ett sådant sätt som de ville genomförde de flertalet 
revideringar inför den tredje och sista lektionen.  Adam iscensatte den 
sista lektionen utifrån den förändrade lektionsplanering som lärarna ge-
mensamt arbetade fram i enlighet med strukturen för learning study. 
Inledningsvis presenterades målet med lektionen på ett mer preciserat 
vis där eleverna gjordes medvetna om att det skulle handlar om yttran-
defrihetens begränsningar. Det kan ses som att målet konkretiserades i 
relation till elevernas förståelse av ett visst ämnesinnehåll. Det skedde 
således en högre grad av integrering mellan vad lektionsmålet angav att 
eleverna skulle nå i förhållande till hur eleverna förstod detta preciserade 
ämnesinnehåll. Skillnaden mellan hur lärarna valde att presentera lekt-
ionsmålet under den första och andra lektionen är tämligen stor då de 
vid dessa tillfällen främst angav det centrala innehållets formuleringar 
som lektionsmål. I takt med att lärarnas förståelse för ämnesinnehållets 
komplexitet har ökat har också möjligheten öppnats upp för lärarna att 
relatera sig närmre elevernas förståelsehorisonter.   

Det som har skett med lärarnas förståelse från planerandet av den tredje 
lektionen och dess iscensättning är att utgångspunkten för planerandet 
av lektionen och dess ämnesinnehåll i högre utsträckning har relaterats 
till elevernas olika förståelsehorisonter.  

LÄRARNA REFLEKTERAR ÖVER SITT OCH ELEVERNAS 
LÄRANDE EFTER TRE LEKTIONER  

Tre klasser med cirka sextio elever har berörts av lärarnas lektioner om 
mänskliga fri- och rättigheter och deras strävan att göra lektionen bättre. 
Under ett arbetsmöte efter genomförandet av dessa reflekterar de över 
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vad som har skett under den tiden som de varit involverade i sitt arbete 
med learning study.  

Lärarna resonerar om undervisningens gestaltning och ele-
vernas förståelse 
Lärarna resonerar om hur de anser att de olika lektionerna gick och de 
kan nu se sina revideringar av lektionerna i ett nytt perspektiv.  

Rebecka:  Det kändes som om eleverna var med och om de inte 
var det så plockade du upp dem ganska snabbt, du 
var väldigt tydlig tycker jag! 

Carina:  Och den stora, stora vinsten… 
Adam:  Ordningen, ja och sedan tror jag att när du höll den 

första Carina, så skrev du några ord på tavlan och vi 
hade inget visuellt att hänga upp det på. Så mycket 
var lämnat åt fantasin så det blev otydligt. 

Carina: Ja, deras fantasi! 
Adam: Ja, deras fantasi handlar inte alltid om vad som är vår 

fantasi. Där tycker jag att man såg en stor förändring 
från ettan till tvåan. Det blev mycket, mycket tydli-
gare och det kändes när man tittade på det mycket 
mer professionellt ur ett pedagogiskt perspektiv. Och 
jag tror att eleverna upplever ett större allvar i det 
också när det inte bara är ett resonemang som bygger 
på en diskussion! (…) Är inte det lite skolans di-
lemma ibland att vi lägger upp undervisning och tän-
ker att nu ska vi lura in dem i det så att de upptäcker, 
aha, efter ett tag. Ibland tänker vi nog så alldeles för 
mycket och så sitter eleverna och fattar inte alls.  

Lärarna diskuterar undervisningen ur elevernas perspektiv där de under-
stryker några väsentliga delar som förändrats hos lärarna i synen på 
undervisningen. De har funnit att elevernas förståelse för det innehåll 
som de valde att undervisa om skilde sig åt från lärarnas vilket påver-
kade lektionens upplägg eftersom de upptäckte att tog elevernas förstå-
else för given. I den tredje lektionen blev begreppet rättighet uttrycklig-
en kopplat till en juridisk dimension och Adam ger uttryck för att det 
blev en annan autenticitet i lektionen eftersom den inte endast byggde 
på en lösryckt debatt där eleverna utgick från sitt eget tyckande. En an-
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nan skillnad som visar sig och som rör synen på undervisning har att 
göra med att lärarna har förändrat sin syn på att de behöver fånga ele-
vens intresse med någon form av happening, det kan vara en debatt eller 
likande, som de uttryckte det tidigare. Adam ser en problematik med en 
sådan happening i början av lektionen eftersom eleverna inte alltid ser 
en uppenbar koppling till lektionens innehåll varav syftet med lektionen 
kommer i skymundan.  

När det gäller lärarnas gestaltning av ämnesbegreppen i lektionen drar 
lärarna lärdom av deras försök att testa olika sätt att gestalta begreppet 
rättighet under lektionerna.  

Rebecka:  Det som förvånar oss är väl att vi inte kom åt det ge-
nom att generalisera rättighetsbegreppet, vi kom inte 
åt det genom att visa eleverna fler exempel på det 
utan att ställa det i kontrast. Vi hade mest effekt av 
att ställa begreppet i kontrast mot vad det inte är än 
att hålla på att rabbla upp att det finna tusen olika 
aspekter av rättighetsbegreppet. Det blev inte bra! 

Adam:  Nej, genom att vi breddade begreppet rättighet så 
rörde vi oss bort från målet att de skulle förstå rättig-
het i förhållande till att de skulle förstå yttrandefri-
hetsgrundlagen. Vi blandade in alldeles för många 
faktorer, för de kunde inte hålla isär, de kunde nog 
förstå begreppet rättighet bättre men inte det vi 
mätte. 

Gösta:  Ja, vi fastnade i definitionerna! 
Adam:  Ja, det var en för vid definition på begreppet! 
Adam:  Ja, samt att vi konkretiserade det inte på elevnära si-

tuationer utan höll det på en abstrakt nivå. 
Gösta.  Det var en lärdom vi drog!  
Carina:  Genom att definiera begreppet rättighet på ett sma-

lare sätt… 
Gösta:  Eller mer koncist… mer precist tycker jag! 

Under den andra lektionen förklarades begreppet rättighet på flera olika 
sätt vilket inte visade sig hjälpa elevernas förståelse av begreppet. Flera 
förklaringar av samma begrepp var inte rätt väg att gå utan det som lä-
rarna istället insåg var att de skulle sätta begreppet rättighet i kontrast till 
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vad det inte var. Lärarna är medvetna om att de var för generella, att 
deras definitioner var för breda, att abstraktionsnivån var för hög i relat-
ion till elevernas rådande förståelse och att de inte var tillräckligt avgrän-
sade i vad de skulle göra. Genom att fördjupa en lektion med ett visst 
innehåll har de följaktligen fått syn på sig själva och sin undervisning 
med ett större fokus på elevernas förståelse.  

Lärarnas erfarande av kollegial planering av undervisningen 
Att tillsammans få bearbeta och utveckla lektionsinnehållet har varit en 
positiv erfarenhet för lärarna.  

Adam:  Jag sa till Rebecka, tänk om man alltid fick ha sådana 
här lektioner där allt var förberett. Det är ju en ynnest 
att få ta vid efter er två eftersom jag har sett er ge-
nomföra den, att ha materialet klart så blir det bara 
finjusteringar. Det var ju verkligen en ”räkmacka”. 

Gösta.  Ja, att få lägga så mycket tid.(…) 
Carina:  Tänk om vi hade det så på alla lektioner! 
Adam:  Men jag tänker att det är så här man skulle göra! 
Carina:  Jämt? Ja, ja! 
Carina:  Så här mycket som vi har gottat ner oss i en lektion, 

det gör man ju aldrig. 
Gösta:  Det hinner man aldrig annars. 
Adam:  Nej, nej! 

Lärarna har genom sitt gemensamma fokus på undervisningen funnit att 
planeringen av undervisningen är en process som kräver fördjupning. 
Carina poängterar gruppens gemensamma planering för en lyckad lekt-
ion. Det framkommer att lärarna ser tiden som en bristvara för att fort-
sätta det förhållningssätt som de har använt sig av för att få fördjupa sig 
kring sin undervisning på ett mer problematiserande vis. Lärarnas kon-
staterande vittnar också om en situation där planering av lektioner inte 
alltid hinns med i den utsträckning som de skulle önska.  
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UTMÄRKANDE DRAG I INTEGRERINGSFASEN  

Under integreringsfasen har lärarnas fördjupat sin förståelse för elever-
nas förutsättningar för att utveckla kunskaper om begreppet rättighet i 
relation till yttrandefrihetens begränsningar. De har allt mer kommit att 
utgå från hur eleverna relaterar sig mot lektionsinnehållet vilket har bi-
dragit till att de har elevernas förståelse som grund för undervisningens 
planerande. Detta kan gestalts på följande vis i figuren: 

 

Figur 14. Huvudfokus hos lärarna under integreringsfasen där lärarna 
anpassar ämnesinnehållet gentemot elevernas förståelse och lektionsmå-
let till det preciserade ämnesinnehållet.  

Figuren visar att lärarna i integreringsfasen strävar mot att ta sin ut-
gångspunkt i hur eleverna förstår begreppet rättighet och hur fokus har 
skiftat från det abstrakta till det specifika om ett visst ämnesinnehåll 
samt att elevernas kunnande handlar om att de ska kunna tillämpa en 
juridisk dimension av begreppet rättighet. I och med att lärarna skiftar 
fokus utifrån elevernas förståelse förändras deras gestaltning av innehål-
let i lektionen. De preciserar sig i relation till lektionens mål och elever-
na, de har förfinat och avgränsat sig kring begreppet rättigheter och tyd-
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ligare markerat att det handlar om en juridisk dimension utifrån elever-
nas respons på undervisningen. Under den tredje lektionen var eleverna 
delaktiga i att definiera och få möjlighet att lyfta fram olika ståndpunk-
ter. Lärarna använde sig av en vanlig, men felaktig elevuppfattning, un-
der lektionen för att leda diskussionen mot en allt mer förfinad juridisk 
definition.  

Det som skedde under tiden som lärarna skiftade fokus berör också hur 
de ser och använder sig av lektionsmålet. Det handlar inte längre om för 
lärarna att nästintill pressa in ett tänkt lektionsinnehåll i en av kurspla-
nens formuleringar i det centrala innehållet utan att utforska elevernas 
förståelse och reflektera över hur denna förståelse kan relateras och 
konkretiseras till ett lektionsmål.  

SAMMANFATTNING  

LÄRARES MENINGSSKAPANDE VIA LEARNING STUDY 

Jag har valt att presentera lärarnas arbete i icke-statiska, men till viss del 
temporala, faser som jag har benämnt för orienteringsfasen, problematiserings-
fasen och integreringsfasen. Under dessa faser har jag funnit att lärarna har 
förändrat sitt fokus i någon riktning vilket har visats genom den didak-
tiska triangelns figur. I något avseende berör dessa olika faser hur lära-
ren orienterar sig mot eleverna och ämnesinnehållet och hur det påver-
kar undervisningens innehåll och hur detta innehåll iscensätts i klass-
rummet. Faserna visar att lärarna genom learning study har förändrar sin 
undervisning till att bli mer elevcentrerad och innehållsligt preciserad. 
De orienterar sig allt mer mot undervisningens objekt, det vill säga ele-
vernas lärande om något (Carlgren & Marton, 2001). Den här studien 
visar att lärarna genom ett allt större fokus på elevernas förståelse av 
begreppet rättighet bidrar till att de successivt utvecklar en lektion som 
gör att allt fler elever förstår det tänkta ämnesinnehållet.  Det beror del-
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vis på att lärarna upptäcker att innehållet i undervisningen kan erfaras på 
flertalet varierande sätt av eleverna. Lärarna upptäcker att det finns en 
fördel i att ta reda på hur dessa ser ut och sedan se till att dessa insikter 
påverkar lektionens upplägg på ett precist sätt. Att lärarna får syn på att 
de stundtals tar elevernas förståelse för givet kan verka som ett enkelt 
konstaterande men är i själva verket en viktig del i hur lärarnas kun-
skapsarbete bidrar till och öppnar upp för vidare mening och undervis-
ningens fortsatta utveckling. Under tiden som de gör denna kollektiva 
resa möter de varandras förståelse för samhällskunskapens innehåll som 
utvidgas genom en dialog som präglas av olika tolkningar och förkla-
ringsmöjligheter av samhällskunskapens begrepp och elevernas förstå-
else. Begreppet rättighet visar sig vara ett samhällskunskapsbegrepp som 
behöver diskuteras utifrån flera perspektiv då lärarna själva initialt hade 
svårt att avgränsa vad som kunde leda samtalet framåt. Detta exponerar 
ytterligare en nivå av komplexitet för lärarna att hantera när det gäller ett 
visst ämneskunnande i samhällskunskap eftersom det finns många alter-
nativa vägar att närma sig begreppet rättighet. Resultatet påminner om 
Tvärånas (2014) då hon i sin studie fann att förmågan att resonera om 
begreppet rättvisa förutsatte att eleverna samtidigt urskilde flera inne-
börder av fenomenet. 

Från att ha varit sonderande och upptagna av att välja ut och orientera 
sig i och tolka kursplanens centrala innehåll prövade de att formulera ett 
lektionsmål som de sedermera prövade att iscensätta i klassrummet. Ef-
tersom de inte fick det resultat av lektionen som de förväntade sig bi-
drog det till att de under problematiseringsfasen fortsatte att fördjupa sig 
i hur eleverna förstod begreppet rättighet. De rörde sig mot en allt 
större integrering mellan hur ämnesinnehållet kunde förstås på ett mer 
mångsidigt vis och dess relation till eleverna förståelse. Detta hade in-
verkan på undervisningens genomförande och var lärarna tog sin fort-
satta utgångspunkt för undervisningen. Det kan gestaltas som ett för-
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ändrat fokus hos lärarna genom ett skifte där eleverna hamnar i fokus 
för hur lärarna valde att fördjupa sig kring ämnets innehåll. Ett förändrat 
fokus hos lärarna innebar inte att ämnesinnehållet förpassades i bak-
grunden som mindre relevant, utan endast att elevernas förståelse blev 
en tydligare utgångspunkt för hur ämnesinnehållet transformerades till 
begriplig undervisning.  

Medan lärarna utvecklade kunskaper om undervisningen var undervis-
ningsmålen och hur detta realiserades i undervisningen en ständig följe-
slagare. Lärarna gav sin syn på målens funktion redan innan de påbör-
jade learning study där de gav uttryck för ett behandlande av målen som 
en form av vägvisare för eleverna men där eleverna inte alltid blev in-
troducerade från början om vad det fanns för mål med undervisningen. 
Under tiden som lärarna genomförde sin första learning study upptäckte 
de att målet knappt fick något utrymme under lektionen. Målet introdu-
cerades från början på en generell nivå där läraren inte preciserade vad 
lektionen skulle handla om på ett sådant sätt som eleverna kunde känna 
igen eller relatera till. Någonstans mellan revideringen av lektion num-
mer två och iscensättandet av lektion nummer tre kom lärarna till insikt 
om att eleverna inte gavs möjlighet att förstå vad lektionen skulle handla 
om på en elev-vänlig nivå. Lärarna preciserade sig då kring att lektionen 
handlade om demokratiska fri- och rättigheter men preciserade sig så att 
eleverna kunde förstå hur de individuella rättigheterna, exempelvis ytt-
randefrihet också begränsas och har inskränkningar. Hela upplägget med 
lektionen reviderades efter att lärarna tagit fasta på att fokusera den juri-
diska dimensionen och eleverna gavs möjlighet att vara delaktiga under 
lektionen där deras definitioner av begrepp integrerades i den pågående 
lektionen.  

Lärarnas strävan efter att formulera och kommunicera lärandeobjektet, 
det som eleverna skulle lära sig, avslöjar att det finns behov av att pro-
blematisera målens betydelse och funktion i klassrummet utifrån en kri-
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tisk hållning. Fokus för en sådan diskussion bör vara hur målen kan an-
vändas för att möjliggöra en undervisning där eleverna vet vilka kvali-
teter, förmågor och kunnande som de förväntas utveckla i relation till 
ett specifikt ämnesinnehåll. Lärarna ägnade initialt en stor del av tiden 
till att prata om vad lektionen skulle innehålla utifrån kursplanens cen-
trala innehåll. De försökte få sina tankar om ett visst ämnesinnehåll att 
passa in i det centrala innehållet vilket inte var en framkomlig väg. Detta 
resulterade snarare i att lärarna låste fast sig vid abstrakta och färdigfor-
mulerade riktlinjer. Lärarna fördjupade därefter sina diskussioner om 
ämnesinnehållet där begreppet rättighet var centralt och där lärarna i 
och med att de öppnade upp samhällskunskapens många inriktningar 
och tillhörigheter kan sägas gick på tur i ämneslandskapet via sina dialo-
ger. När de gjorde det lämnades de abstrakta formuleringarna och istäl-
let framträdde elevernas förståelse i lärarnas resonemang om undervis-
ningen som styrande.  

Hur lärarna förstod och integrerade läro- och kursplanen i sitt hand-
lande för att eleverna skulle utveckla ett specifikt kunnande handlade 
om ett perspektivskifte hos lärarna angående målens form och innehåll. 
Inledningsvis ansåg lärarna att ämnesstoffet var givet så som det presen-
teras i kursplanen, och utgick inte ifrån att det var svårt för eleverna att 
förstå.  

Det som är svårt, när man pratar mål, är ju att få dom att förstå 
vad som menas med de här termerna, reflektion och analys. För 
själva ämnesstoffet i sig är oftast inget bekymmer.  (Adam) 

Adam uttryckte att målen var svåra att kommunicera till eleverna men 
att ämnesstoffet inte var problematiskt. Trots detta påstående visade det 
sig att ämnesstoffet som lärarna valde att fördjupa sig kring vara allt an-
nat än enkelt att omsätta i undervisningen. Begreppet rättighet lät sig 
inte enkelt konkretiseras och omsättas i samhällskunskapsundervisning-
en. Att lärarna förändrade sin syn på undervisningens ämnesinnehåll 
efter att de har arbetat tillsammans framkommer på olika vis men fram-

244 

 



RESULTAT DELSTUDIE II 
 

förallt syns det i lärarnas förändrade sätt att resonera om undervisning-
ens innehåll: 

Genom att vi breddade begreppet rättighet så rörde vi oss bort 
från målet att de skulle förstå rättighet i förhållande till att de 
skulle förstå yttrandefrihetsgrundlagen. Vi blandade in alldeles 
för många faktorer. (Adam) 

Lärarna kom till insikt, genom sitt gemensamma kunskapsarbete, om att 
deras sätt att välja och gestalta ämnesinnehållet fick konsekvenser för 
elevernas möjligheter att lära sig det. Lärarna har till viss del tagit både 
sina egna och elevernas förståelse för givet när det gäller förståelsen av 
begreppet rättighet.  

Går det att bortse ifrån att enskilda lärare utvecklar olika hög grad av 
kunnande ifråga om processen som rör undervisningens utvecklande? 
Lärare är olika, de skådar och förstår världen utifrån en viss horisont, 
och kommer därmed att lära och dra olika slutsatser av processen. Men 
genom en hermeneutisk lins kan det ses som en tillgång att lärarna får 
möjlighet att möta en annan syn på ämnets innehåll än sin egen ef-
tersom man kan anta att det är den som vanligtvis styr lektionens upp-
lägg och genomförande. Det är också rimligt att tänka att alla lärarna i 
studien har gått in i det gemensamma kunskapsarbetet utifrån olika för-
ståelsehorisonter och har därför också efter avslutat arbete nått olika 
långt. Poängen är emellertid, som jag ser det, att de alla har rört sig 
framåt och ökat sin förståelse om undervisningen på ett mer kvalitativt 
vis genom att avgränsa och precisera ett specifikt undervisningsmoment.  
Lärarnas kunskapsarbete går ut på att förverkliga kopplingen mellan 
läroplanens mål, ämnesinnehåll och undervisning på ett sätt så att ele-
verna förstår dess intentioner. Genom att använda learning study för att 
belysa lärarnas kunskapsarbete, med att skapa en lektion i samhällskun-
skap, har både målens flyktighet, ämnesinnehållets komplexitet och vik-
ten av att hitta elevernas förståelse framkommit som viktiga och centrala 
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delar att uppmärksamma i arbetet.  Att detta arbete kan ses i faser är ett 
sätt att gestalta viss överskådlighet kring hur lärarnas kunskapsarbete 
förändras genom processen.  

 

Figur 15. Lärarnas förändrade fokus under faserna i relation till ämnesinnehål-
let, elevernas förståelse och undervisningens ämnesinnehåll. 

Figuren visar genom sin förändring i färg och uppluckrande av isolerade 
ramar att lärarna integrerar ämnesinnehållet, elevernas förståelse och 
undervisningens iscensättande i allt högre grad så att dessa kommer 
samman till en helhet som kan gynna elevernas lärande i klassrummet.  

Lärde sig alla elever allt som lärarna gick igenom på den tredje lektion-
en? Syftet med studien var inte att få alla elever att lära sig allt utan att se 
hur lärare skapar mening om undervisningens mål och ämnesinnehåll 
via learning study. Integreringsfasen innebär inte att lärarna har funnit 
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en färdig formel för lektionen utan lektionen om rättigheter kunde ha 
reviderats ytterligare gånger och på så vis kunde lärarna kommit åt fler 
av de aspekter som var kritiska för elevernas lärande.  Redan tidigt i pro-
cessen valde lärarna bort en viss del av dess förklaringsgrund exempelvis 
att eleverna ansåg att en rättighet kan vara en känsla av att ha rätt till 
något. Kanske kunde denna dimension bidragit med ytterligare ämnes-
diskussioner hos lärarna. Samtidigt är det nödvändigt att avgränsa sig i 
omfattning i förhållande till vad som ryms på en lektion. Inte heller bör 
faserna ses som fasta utan i realiteten kan lärare pendla mellan att vara i 
en orienterande eller problematiserande fas. I takt med att lärare fördju-
par sig behöver de orientera sig i ämnesinnehållet, och utifrån en ny 
problematisering skönjs ny förståelse som sätts i relation till eleverna. 
Det är en spiralprocess med iterativa inslag. Learning study kan ses som 
ett gynnsamt arrangemang när det gäller att skriva fram precisa ämnes-
didaktiska kunskaper som lärare behöver ha (Gustavsson, 2008; Ru-
nesson, 2008; Kullberg, 2004; Lo et al., 2005; Pang, 2002;). Mitt fokus 
har delvis varit ett annat då jag valde att undersöka den kollaboration 
som utmärkt lärares meningsskapande om mål och samhällskunskapens 
innehåll via learning study.  Detta diskuterar jag vidare i den avslutande 
diskussionen.  
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KAPITEL 9.  

DISKUSSION  

Det övergripande syftet med avhandlingen har varit att bilda kunskap 
om hur lärare realiserar läroplanens intentioner att samtliga elever skall 
nå förutbestämda kunskapsmål. Syftet har sedan preciserats i två fråge-
ställningar. I diskussionskapitlet kommer jag att diskutera dels resultatet 
utifrån avhandlingens syfte och frågeställningar, dels hur resultatet kan 
förstås utifrån avhandlingens metodologiska ram samt att avslutningsvis 
ge förslag till vidare forskning utifrån studiens resultat och slutsatser. 

RESULTATDISKUSSION 

I studien har lärares förståelse för kursplanemål samt deras menings-
skapande om undervisningens mål och ämnesinnehåll, i samhällskun-
skapsundervisningen, undersökts. Diskussionen kommer fortsättnings-
vis att föras genom att jag gör en syntes av studiernas resultat.  
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STUDIENS FRÅGESTÄLLNINGAR 

De frågeställningar som formulerades för arbetet var följande: 

På vilket sätt framträder lärarnas förståelse av kursplanemål då de be-
skriver hur de tolkar och realiserar dessa inom ramen för en mål- och 
resultatstyrd skola? 

Hur skapar lärare mening om kursplanemål, ämnesinnehåll och elever-
nas lärande när de genomför en learning study i samhällskunskap?  

Svaren på frågeställningarna kan kortfattat sammanfattas enligt följande: 

Avhandlingens frågeställningar formulerades för att kunna ringa in både 
lärares förståelse av kursplanemål och realisering av kursplanens ämnes-
innehåll. Lärarnas förståelse av kursplanemål framträdde genom två pa-
rallella samtalsdimensioner hos lärarna; en handlingsdimension och en 
känslodimension.  Handlingsdimensionen handlade främst om att lärar-
na försökte att göra läroplanens mål så tydliga som möjligt för eleverna. 
Det visade sig att lärarna visade en stark tilltro till att målen låter sig 
kommuniceras och konkretiseras i undervisningssituationen och i mötet 
med eleverna i klassrummet. Känslodimensionen framträdde främst hos 
lärarna som en känsla av otillräcklighet i att inte få eleverna att nå de 
uppställda målen. Lärares förståelse av kursplanemålen karaktäriserades 
av en instrumentell hållning.  

Lärares meningsskapande genom learning study visade att lärarnas kun-
skapsarbete inte handlade om att bryta ner kursplanemål utan om att på 
olika sätt problematisera ämnesinnehållet i kursplanen. Lärarna under-
sökte och identifierade, genom learning study, vilka kritiska aspekter 
som undervisningen behövde behandla för att eleverna skulle utveckla 
ett specifikt kunnande.  För att eleverna skulle utveckla kunskap om 
rättigheter i relation till yttrandefrihet behövde lärarna iscensätta under-
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visningen på ett sådant sätt så att det gjordes möjligt för eleverna att 
kunna göra en distinktion mellan begreppen rättighet, rättvisa, orättvisa 
och skyldighet.  

LÄRARE I SPÄNNINGSFÄLTET MELLAN 
STYRNING OCH ELEVERS LÄRANDE 

Studiens kunskapsbidrag kan sägas utgöra ett argument i ett pågående 
samtal om skolans styrning och lärarnas undervisning i en mål- och re-
sultatstyrd skola, samt ge kunskap om vad det kan innebära för lärare att 
realisera kursplanen i undervisningen. I studien valde jag att undersöka 
dels lärarnas tal om kursplanemål, dels lärares genomförande av ett spe-
cifikt undervisningsmoment i samhällskunskap, genom learning study. 
Att jag valde att rikta in avhandlingsarbetet åt ett sådant håll grundar sig 
på att jag inte ansåg att jag kom åt vad det var i lärarnas utsagor om 
kursplanemålen som kunde tänkas vara problematiskt i den faktiska 
undervisningssituationen. Lärarna uttryckte att realiseringen av kurspla-
nemålen, genom undervisningen, inte alltid fick önskvärd effekt när det 
gällde elevernas lärande.  Studiens resultat pekar, liksom vissa tidigare 
studier, mot ett befintligt gap mellan kursplanens realisering och elevers 
lärande. Problematiseringen kring svårigheten att realisera kursplanen i 
undervisningen i relation till elevers lärande återfinns i både läroplanste-
oretisk och ämnesdidaktisk forskning (Svingby, 1979; Lo & Pong, 2005; 
Holmqvist & Wennås Brante, 2011; Sandahl, 2011; Lindmark, 2013). 
Studien visade att lärarnas tal om kursplanens mål handlade om det som 
tidigare forskning har benämnt som ett undervisningsgap (Lo & Pong, 
2005). Litteratursökningen visade också att en stor del av tidigare forsk-
ning inte tar sin utgångspunkt i undervisningsinnehållets behandling i 
klassrummet, vilket därför blev en viktig utgångspunkt för den här stu-
dien. Lärarna i studien utvecklade kunskaper om hur innehållet måste 
behandlas för att elever skall utveckla ett visst kunnande genom learning 
study. Det visade sig under processens gång att lärarna tolkade kurspla-
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nens innehåll, och till och med samma ämnesbegrepp, i samhällskun-
skap på olika sätt. En slutsats som kan göras är att lärare har behov av 
att diskutera ämnesinnehållet med varandra för att kunna kvalificera 
resonemangen om ämnesinnehållets behandling i klassrummet.  

Varför samhällskunskapens ämnesinnehåll var svårt för lärarna att reali-
sera i undervisningen kan givetvis bero på olika saker. Forskning har 
visat att samhällskunskapen är svagt inramad och innehåller komplexa 
ämnesbegrepp vilket skulle kunna vara en del av problematiken (Linde, 
2012; Holmqvist Olander & Sandberg, 2013). En annan slutsats kan 
dock dras. Förvisso har samhällskunskap en komplex begreppsgrund för 
lärare att ta sig an i planering av undervisningen, men det har även andra 
skolämnen. De samhällsorienterade ämnena liknar varandra och är lik-
nande när det gäller vilken typ av förmågor som elever skall utveckla. 
Även om den här studien fördjupar vad som krävs för att en grupp ele-
ver utvecklar sitt kunnande om ett specifikt samhällskunskapsinnehåll, 
menar jag, att en liknande problematik med tolkningen och realiseringen 
av kursplanen troligen återfinns även i andra skolämnen. Det är därför 
angeläget att adressera frågan om på vilket sätt kursplanens innehåll låter 
sig realiseras av lärarna och vad som eventuellt förbises. Resultatet av 
studien belyser att realiseringen av kursplanen i samhällskunskapsunder-
visningen kräver långt mer av lärarna än att bara konkretisera mål. Stu-
diens resultat visar att lärarnas planering och realisering av undervis-
ningen kräver att de analyserar kursplanen och kunskapskraven utifrån 
vilket kunnande som eleverna förväntas utveckla.  Den beskrivning som 
till exempel återfinns i allmänna råd när det gäller planering och genom-
förande av undervisningen (Skolverket, 2011) beskriver dock inte 
undervisningens genomförande utifrån ett resonemang om elevers kun-
nande eller vad som krävs av lärare för att adressera undervisning på ett 
sådant sätt. Hittills har diskussionen om elevers prestationer i skolan 
handlat mer om elevers resultat än om vad som bidrar till att eleverna 
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utvecklar olika ämnesspecifika kunnanden som kursplanen föreskriver 
(Carlgren, 2011).  Både läroplansteoretisk och didaktisk forskning pro-
blematiserar emellertid läroplanens allt mer starka styrning mot mätbara 
resultat samt tron på att lärande och undervisning låter sin beskrivas på 
ett visst sätt (McKernan, 2010; Wahlström & Sundberg, 2012; Marton, 
2015). Det föreskrivna sättet handlar om att lärare förväntas konkreti-
sera mål och vara tydliga till eleverna (Skolverket, 2011). Studien visade 
emellertid att lärarna gav uttryck för att de försökte vara tydliga med 
målen, men att de ansåg att kursplanens innehåll många gånger upplev-
des som otydligt. De gav dessutom uttryck för att de inte alltid kunde 
avgöra vad som bidrog till elevers lärande.  

Alla läroplaner rymmer en viss tolkningsproblematik vilket innebär att 
lärares uppgift är att tolka, avkoda och omsätta kursplanen i undervis-
ningssituationen förändras mer eller mindre vid ett läroplansskifte. Lä-
rarnas uppgifter har beskrivits som mer kvalificerade i och med den sen-
aste läroplansreformen och den här studien antyder samma sak (Carl-
gren, 2015).  Lärarna måste undervisa så att eleverna utvecklar ämnes-
specifika förmågor, vilket innebär att deras uppdrag har blivit mer kvali-
ficerat än i tidigare läroplaner. Studien visar emellertid att det inte var 
okomplicerat för lärarna att tolka olika målnivåer i den tidigare läropla-
nen heller. Det har även utredningar om det förra målsystemet visat 
(SOU 2007:28).  Samtidigt menar Carlgren (ibid.) att lärares tolkningsut-
rymme har minskat eftersom resultatstyrningen har en negativ inverkan 
på lärarnas autonomi.  Det är ett synnerligen viktigt argument som fram-
förs och som kan relateras till studiens resultat och som visar att styr-
ningen möjligen påverkar lärarnas sätt att undervisa inom ramen för 
mål- och resultatstyrningens form. Olika kursplaner medger olika grad 
av tolkningsfrihet för lärare. Enligt min tolkning råder det stor skillnad, 
när det gäller lärares tolkningsfrihet, mellan Lgr 11 och exempelvis Lgr 
69 eller Lgr 80. Alla tre läroplanerna har ett innehåll som skall realiseras 
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av lärare men lärares valfrihet inom ramen för de olika läroplanerna är 
avsevärt olika. Mål- och resultatstyrningens genomslag i Lpo 94 och Lgr 
11 har förändrat kursplanens karaktär i en riktning som jag anser är pro-
blematisk eftersom det har minskat lärarnas tolkningsfrihet. Avsikten 
var att ge lärare större utrymme när det gällde tolkning av mål och val av 
metod. I realiteten har det medfört större krav på uppföljning och ut-
värdering av elevernas resultat vilket har minskar tolkningsutrymmet för 
lärarna. Lärarna har således fått allt fler kvalificerade uppgifter och 
mindre frihet att tolka kursplanens innehåll i och med Lgr 11 (Carlgren, 
2015). Jag menar, liksom Carlgren (ibid.), att lärares tolkningsfrihet har 
minskat och exempel på vad det kan innebära återfinns i den här stu-
dien. I studiens resultat visar sig exempelvis en osäkerhet hos lärarna 
angående hur de tror att kursplanen bör tolkas. Inte kan tolkas. Lärarna 
kämpar för att göra på ”rätt sätt” men känner trots allt att de misslyckas 
med att få eleverna dit de hade tänkt sig vilket i studien ger sig till känna 
som en frustration hos lärarna.  

Lärarna blir en sorts utförare i ett mål- och resultatstyrt system. Om lä-
rare tvingas ta rollen som utförare leder det kanske till att behöver de 
tänka mindre på vad som är deras egentliga uppdrag. Lärarnas sätt att 
tala om tydliga och konkretiserade mål i studien visar att de är i ett 
spänningsfält mellan kursplanemål och undervisningens genomförande.  
Det föreskrivna sättet säger uttryckligen att lärare ska vara tydliga med 
att kommunicera målen till eleverna. Det finns också visst forsknings-
stöd för det argumentet som utgår ifrån att eleverna måste veta vart de 
ska för att de ska kunna nå de uppsatta målen i skolan. Jag hävdar inte 
att elever inte behöver veta vad det är de ska utveckla för förmågor i 
relation till ett specifikt ämnesinnehåll. Det verkar inte vara det som är 
problematiskt i sammanhanget. Uppfattningen att det låter sig göras, 
genom att formulera tydliga mål eller kunskapskrav, är vad som förefal-
ler problematiskt. Studien visar att det finns en tendens till att målens 
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realisering i klassrummet överbetonas av lärarna. Att lärare förväntas 
konkretisera målen för undervisningen, menar jag, har blivit en form av 
gemensam grund för förståelse för hur undervisning skall planeras och 
genomföras i en mål- och resultatstyrd skola. Att det skulle kunna vara 
förknippat med viss problematik i klassrummet att tala om tydliga mål 
och kunskapskrav är inte vad som varit tongivande i diskussionen om 
styrsystemets inverkan på undervisningen. Det kan emellertid finnas en 
risk med målens allt mer framflyttade position i relation till utvärdering 
av elevernas kunskaper och att lärarna görs till utförare i ett system där 
målen är förutbestämda och ämneskomplexiteten tenderar att reduceras 
(McKernan, 2010).  

Talet om tydliga mål förutsätter dessutom att lärare har en gemensam 
syn på vad ett konkretiserat och tydligt mål är.  Studien visar att vare sig 
mål eller kunskapskrav låter sig inordnas i sådana former att de kan lätt 
kan kommuniceras till eleverna. Kunskapskraven visade sig vara allt an-
nat än tydliga för lärarna när de började skrapa på ytan av kursplanens 
formulerade innehåll.  Lärarna i studien använder ibland ett visst språk-
bruk, som möjligen kan ses inspirerat av styrningsformen, där tydlighet 
kring kursplanemål återkommer. Det skulle kunna innebära att fokus tas 
från en nödvändig ämnesfördjupning som lärare behöver. Genom den 
här studiens resultat menar jag att sättet att beskriva kursplanens ämnes-
innehåll som oproblematiserat och redo att överföras till eleverna i tyd-
liga formuleringar faller (McKernan, 2010; Skolinspektionen, 2010a; 
Skolinspektionen, 2010c; Skolverket, 2011a; Lindmark, 2013). Det som 
behövs, utifrån den här studiens resultat, är en annan typ av resonemang 
där lärarnas kunskapsarbete diskuteras ur ett annat perspektiv. 
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KURSPLANENS REALISERING I KLASSRUMMET – ETT 
KVALIFICERAT KUNSKAPSARBETE FÖR LÄRARNA 

Studiens resultat visar vad som krävs av lärare för att realisera ett givet 
ämnesinnehåll i klassrummet genom Lgr 11. Lärarna i studien under-
sökte, genom learning study, vad som krävdes för att eleverna skulle 
utveckla kunskaper om ett specifikt samhällskunskapsbegrepp, nämligen 
rättighet. Initialt betraktades ämnesinnehållet i kursplanen som opro-
blematiskt av lärarna både när det gäller hur de själva såg på begreppet 
men också på hur de trodde att eleverna förstod begreppet. Det är en 
del av det spänningsfält som jag försöker visa på, nämligen att kurspla-
nens ämnesinnehåll uppfattas som förutbestämt och inte öppet för dis-
kussion och tolkning hos lärarna.  Jag påstår inte att kursplanen är förgi-
vettagen hos lärarna snarare förefaller kursplanen vara en ”falsk profet” 
i sammanhanget. Falsk på så sätt att den invaggar lärare i förvissning om 
att ämnesinnehållet enkelt låter sig kommuniceras och därför inte behö-
ver problematiseras. Frågan är dock om lärarna ges reell möjlighet att 
problematisera kursplanen i relation till elevers lärande?  Lo & Pong 
(2005) visar att det finns ett befintligt undervisningsgap. Lärare behöver 
undersöka hur de förstår och omsätter kursplanens innehåll i klassrum-
met. Lärare behöver utveckla kunskaper om på vilket sätt deras under-
visningshandlingar hänger samman med och utvecklar elevernas lärande, 
vilket även den här studiens resultat pekar mot.  

Vad som i själva verket äger rum när lärare ges möjlighet att utforska 
kursplanens formulerade innehåll utgör den här studiens viktigaste resul-
tat. När lärarna, genom learning study, utforskade vad som krävdes för 
att eleverna skulle kunna resonera om begreppet rättighet, visade det sig 
att kursplanens formuleringar uppfattades som kantiga i planeringssitu-
ationen. Lärarnas kunskap om lärandeobjektet förändrades successivt 
genom att de tog reda på vilka aspekter som var kritiska för elevernas 
förmåga att kunna resonera om rättigheter på ett kvalificerat sätt. Lärar-
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na utvecklade kunskap om och grundade sina antagande om elevernas 
lärande genom både en fördjupande ämnesdidaktisk diskussion och ge-
nom att de prövade olika kritiska aspekter i lektionen. Lärarna tog ele-
vernas missuppfattningar om begreppet rättighet som en utgångspunkt 
för lektionsupplägget. Lärarna använde sig sedan av olika variations-
mönster, de prövade olika kontrasteringar där begreppen skyldighet, 
rättvisa och orättvisa systematiskt prövades i lektionen.  Lärarnas pro-
blematisering av lektionsinnehållets behandling, genom learning study, 
visar att realiseringen av kursplanens samhällskunskapsinnehåll fordrar 
ett kvalificerat kunskapsarbete av lärarna. Det visar också att lärare be-
höver ges möjlighet att undersöka och problematisera kunnandets natur. 
Att problematisera det kunnande som eleverna ska utveckla innebär 
någonting annat för lärarna än att kommunicera lärandemål, bryta ner 
mål eller att förtydliga kunskapskrav vilket studien visar (Wernberg, 
2009; Linde, 2012; Marton, 2015). Den typ av diskussion som studiens 
resultat pekar mot behövs, när det gäller kursplanens realisering, verkar 
inte vara framträdande i forskning när det handlar om vilka kunskaper 
som lärare behöver ha.   

När lärarna fick möjlighet att utforska kunnandets natur blev ämnesdis-
kussionen av en annan karaktär än när de talade om kursplanens mål i 
den tidigare delstudien. Att lärarna gavs möjlighet att få iscensätta 
undervisning på det här sättet verkar ha haft betydelse för deras förstå-
else av såväl det ämnesdidaktiska innehållet som elevernas förståelse.  
Lärarnas diskussioner visade i början av processen på en kritisk ämnes-
förståelse som under tiden förändrades mot allt fler fördjupade resone-
mang om begreppen rättighet och rättvisa i relation till yttrandefrihet. 
Successivt skapades en integrerad förståelse hos lärarna mellan hur äm-
nesinnehållets behandling, elevernas förståelse för det ämnesspecifika 
och elevernas lärande hängde ihop. Jag tolkar det som att lärarna utveck-
lade en specifik ämneskunskap i relation till elevgruppen där de lyckades 
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minimera spänningsfältets påverkan på undervisningens planerande och 
genomförande. Resultatet visar att lärare har behov av att undersöka och 
problematisera kunnandets natur snarare än att fastna i att konkretisera 
kursplanens mål eller kunskapskrav. Att samhällskunskapsämnet har en 
inneboende komplexitet, med svåravgränsade ämnesbegrepp, medförde 
att lärarna hade många aspekter att ta hänsyn till vid planering och ge-
nomförande av lektionen (Sandahl, 2011; Lindmark, 2013, Tväråna, 
2014). För detta ändamål framstår lärarnas möjlighet att ta sin utgångs-
punkt i att undersöka kunnandets natur som än mer viktigt, visar stu-
dien, eftersom lärares realisering av kursplanen verkar kräva ett kun-
skapsarbete av sådan karaktär. 

Resultaten av det här avhandlingsarbetet utgör ett argument för att mål 
och kunskapskrav inte med enkelhet kan omsättas i praktiken. Jag anser 
att kursplanens styrning i relation till lärares planering och genomfö-
rande av undervisning är förenklad i diskussionen som rör mål- och re-
sultatstyrningens möjliga influenser. Det visualiserade spänningsfältet 
mellan kursplanens formulerade innehåll och dess realisering, som lärar-
na befinner sig i, visar att läraren behöver ha gedigna ämneskunskaper 
men också ha kunskaper om vad det innebär för eleverna att lära sig ett 
specifikt ämnesinnehåll. Detta är inte något som sker per automatik utan 
lärare behöver undersöka vad som krävs för att elever exempelvis ut-
veckla förmågan att kunna resonera om vad en rättighet är, som i den 
här studien. Detta visar studiens resultat.  Kunskapskraven i kursplanen 
anger förvisso vad eleverna ska utveckla kunskap om, men de säger 
ingenting om vad det innebär att resonera om demokratiska rättigheter 
och skyldigheter eller vad man behöver lära sig för att kunna detta. Stu-
diens resultat visar vilket kunskapsarbete som krävs av lärare för att de-
ras elever ska utveckla ett visst kunnande. Studien visar att det låter sig 
göras och att detta är ett mödosamt arbete. Studiens resultat visar också 
att spänningsfältet verkar kunna minskas om lärarna ges möjlighet att 
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systematiskt undersöka det rådande undervisningsgapet. Studien visar 
således att lärare, genom learning study, kan utveckla en integrerad kun-
skap om elevernas lärande som karakteriseras av att de får syn på och 
problematiserar kunnandets natur.  
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METODDISKUSSION 

ATT TOLKA LÄRARES LIVSVÄRLD - EN HERMENEUTISK 
GRUND FÖR FÖRSTÅELSE 

Avhandlingsstudiens teoretiska utgångpunkt är först och främst livs-
världshermenutisk vilket har inneburet att lärares livsvärld har varit ut-
gångspunkt för tolkning. De kunskapsanspråk som görs utifrån avhand-
lingens teoretiska grund är knuten till lärarnas erfarna värld, livsvärlden. 
Att tolka lärares livsvärld har inneburet att vara del av den praktik som 
har studerats. För mig har det handlat om ett skifte, från ”lärarögon” till 
”forskarögon”, för att undersöka undervisningsprocessen. Hermeneuti-
ken fyller således inte endast rollen som en tolkningsmetod i den här 
studien utan utgör också den teoretiska grunden för avhandlingsarbetet. 
I arbetet har jag också använt mig av läroplansteori för att skapa en re-
lief mot vilken mina tolkningar har ”studsat”. Läroplansteori har varit 
nödvändig att använda sig av i tolkningsarbetet eftersom läro- och kurs-
planetexter, genom läroplansteori, låter sig problematiseras och tolkas 
som ett normativt och politiskt dokument (Englund, 2005).   

Livsvärlden är en social och mellanmänsklig värld där förståelse, bland 
annat, sker genom språkets bärande funktion. Jag valde att fokusera på 
språkets funktion i lärares meningsskapande eftersom den teoretiska 
inriktningen medger att vi får tillgång till livsvärlden genom språket. 
Gadamers syn på språket har varit viktig för min tolkning. Hans uttryck 
”we fall into conversation” (Gadamer, 1989/1997 s.383) beskriver männi-
skors tillvaro som en språklig tillvaro där den innehållsliga aspekten av 
vad som återfinns i talet inte kan separeras från dess form under vilket 
något sägs. I tolkningsarbetet har det inneburet att jag hela tiden har 
försökt att se vad som har sagts av lärarna i en form av föränderlig hel-
het. Att balansera mellan vad enskilda utsagor eventuellt kan innebära 
för helhetsresultatet, menar jag är den svåraste delen av att arbeta her-
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meneutiskt. Det kräver att man utvecklar viss känslighet mot data i tolk-
ningen eftersom det som först kan verka obetydligt kan visa sig vara 
viktigt för helhetsresultatet. Sättet att arbeta, med att pröva delar mot en 
möjlig helhet, öppnade upp materialets komplexitet. Jag valde från bör-
jan att läsa materialet i sin helhet för att försöka fånga en känsla av dess 
innehåll. Frågeställningen styrde till viss del vad jag såg som mer intres-
sant än annat i materialet. Det finns dock en fara med att låta sin läsning 
styras helt utifrån frågeställningen vilket kan vara att nyanser i materialet 
förbises. För att utveckla känslighet mot materialet krävdes därför 
många läsningar för att lära känna materialet väl.  Att låta materialet vara 
spretigt och komplext under en tid är en svår men nödvändig del, menar 
jag. Om materialet inte framstår på det sättet har man möjligen gått vi-
dare för snabbt i processen för att skriva fram ett tänkbart resultat. Att 
tolka ett rikt material, som mitt har varit, har inneburet många genom-
läsningar, många tolkningar och framför allt att släppa en tolkning som 
har verkat färdig för att pröva en ny.  

ATT SE DEN EGNA TOLKNINGSGRUNDEN 

Vi skådar världen genom ett tolkande filter som beror på tidigare erfa-
renheter i livet, säger Gadamer (1989). Att försöka synliggöra vad som 
har påverkat tolkningsgrunden är därför både rimligt och viktigt. Det 
som har haft betydelse, på fler än ett sätt, när det gäller tolkningsarbetet 
är att jag har ”lärarögon” och därmed ser på styrdokument och under-
visningsprocessen utifrån en förståelsehorisont som är professionspräg-
lad. I tolkningsarbetet innebar det att jag fick byta perspektiv från lära-
rens blick till forskarens blick vid läsningen av materialet. I tolkningsak-
ten innebar det att jag ställde kritiska frågor till mig själv. Med vilken 
förståelsehorisont tolkar jag lärarnas utsagor om lärandemål? I början av 
processen läste jag med lärarögon vilket gjorde det svårt att distansera 
sig i relation till materialet. För att komma åt betydelser och möjliggöra 
en problematisering av lärarnas utsagor var jag dock tvungen att distan-
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sera mig. Jag blev därför också tvungen att ifrågasätta min syn på under-
visningsprocessen.  

Samtidigt kan jag se att min egen lärarbakgrund, på ett gynnsamt sätt, 
också har bidragit till att genomförda intervjuer blev intressanta och gi-
vande. Mitt intryck är att jag fick svar av lärarna som visade på både fru-
stration och problematik när det gällde målens karaktär och dess bety-
delse för undervisningen. Dessa svar hade jag troligtvis inte fått i samma 
utsträckning om vi inte hade delat någon form av gemensam lärarhori-
sont (Henriksson, 2012).  

TOLKNINGENS BESKRIVANDE KARAKTÄR 

Tolkningen av olika texter och transskript har skett på en manifest men i 
ett senare skede också på en latent nivå (Kvale, 1996). Att tänka sig att 
talet bär människors existens innebär att tolkningsarbetet av transkripten 
inte låter människorna att särskiljas från texten. Det betyder samtidigt att 
den transkriberade texten inte endast framstår som en text utan som om 
vi får tillgång till lärarnas livsvärld genom tolkning av texten. För mig 
betyder den livsvärldshermeneutiska ansatsen att lärarna ges företräde 
att uttrycka sig kring vad mål och kursplanen betyder för dem. Jag ville 
att lärarna skulle känna att de kunde säga vad de ”hade på hjärtat” ef-
tersom jag var intresserad av att gestalta lärarnas arbete på riktigt.  Detta 
har också fått konsekvenser för hur jag sedan har valt att gestalta lärar-
nas dialoger via excerpten i avhandlingens resultat. Jag har medvetet valt 
att låta min tolkning ligga ganska nära excerptens utsagor vilket har 
medfört att tolkningen har en beskrivande karaktär. Detta har jag gjort 
av ett skäl som jag anser är viktigt i sammanhanget. Ibland får den her-
meneutiska samt livsvärldshermeneutiska ansatsen kritik för att ”any-
thing goes”, det vill säga att det går att tolka fram nästan vad som helst 
ur vilken utsaga som helst på en latent nivå. Hur ska någon kunna kriti-
sera vad någon annan har kommit fram till när förståelsen främst ses 
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som subjektiv och kontextuell? Inom alla metoder återfinns en akilleshäl 
och detta förhållande mellan tolkningens karaktär och förankring i vad 
som sagts, tror jag är hermeneutikens. Även om jag inte instämmer till 
fullo i kritiken anser jag att den är relevant. Förståelse växer fram mellan 
den som tolkar och tolkas och kan bidra med att vi ser något på ett nytt 
sätt, men vi måste likväl argumentera för tolkningen och visa att det 
finns bäring för den i materialet. Jag tror också att det är viktigt att vara 
medveten om att lärares livsvärldar rymmer fler uppfattningar som exi-
sterar i förhållande till studiens frågeställningar, även om de inte fram-
kommer genom lärarna i den här studien. Mitt material innehåller en del 
uttalande som visar på att kursplanen och lärares tolkning av den behö-
ver problematiseras. Av den anledningen har jag valt att hålla en beskri-
vande nivå för att lärarnas uttalande ska komma fram och vara i för-
grunden. För mig har det inneburet att vara varsam i mötet med empirin 
men också att låta andra se tolkningsgrunden genom excerpten. 

BETYDELSEN AV STUDIERNAS OLIKA UPPBYGGNAD FÖR 
AVHANDLINGENS RESULTAT 

Avhandlingens delstudier utgör tillsammans en helhet för att kunna be-
svara det övergripande syftet. Metodologiskt skiljer sig emellertid de 
båda delstudiernas genomförande åt vilket har betydelse för helhetsför-
ståelsen av studien.  

Den andra delstudiens design avsåg att belysa lärares meningsskapande 
om mål och ämnesinnehåll när de genomförde en learning study. Jag 
valde specifikt ut att iscensätta en process där lärare gavs möjlighet att 
utveckla undervisningen. Jag valde att göra på det sättet eftersom det var 
förhållandet mellan styrdokument, mål och undervisning som behövde 
fördjupas utifrån den första delstudiens resultat. Som jag tidigare har 
beskrivit, var jag delaktig i learning study arbetet tillsammans med lärar-
na, men det är analysen som jag har genomfört av processen i efterhand 
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som utgör resultatet. En styrka, som jag ser, med den andra delstudien 
och som inte återfinns i den första delstudien är att den tar sin utgång-
punkt i en pågående planerings- och genomförandefas av undervisning. 
Det bidrar till att det är en autentisk situation som undersökt där lärarna 
både samtalar om undervisningen mål samt iscensätter kursplanens äm-
nesinnehåll i undervisning. Ett resultat av metodologin innebär i det här 
fallet att det som lärarna gav uttryck för när det gäller mål och undervis-
ning i den första delstudien prövas genom den andra delstudiens upp-
byggnad. Den första delstudien, med sin sonderande ingång, banade väg 
för den andra delstudiens genomförande. Resultatet av den andra 
delstudien kompletterar även den första studiens resultat, vilket jag ser 
som en styrka, eftersom den på ett fördjupat vis visar vad som krävs av 
lärare för att tolka, transformera och realisera ett specifikt ämnesinnehåll 
i klassrummet. Genom att använda learning study som metod när lärare 
undersökte ämnesinnehållets behandling i klassrummet bidrog till att jag 
kom åt att visa på en skillnad. Skillnaden består i hur lärarna uttalade sig 
om kursplanens innehåll och vad det kunde innebära för dem att reali-
sera ämnesinnehållet i klassrummet. Att lärarna fick använda variations-
teori och introducerades för en ny begreppsapparat, anser jag var en 
styrka, eftersom metoden erbjuder ”skarpa verktyg” för lärare att an-
vända för att utveckla undervisningens planering och genomförande 
(Cheng & Lo, 2013; Marton, 2015). Variationsteorin erbjuder ett sätt att 
se på lärande som dessutom verkar bidra till att lärare hittar ett ämnes-
specifikt och gemensamt språk för att prata om undervisning (Gustavs-
son, 2008; Holmqvist Olander och Sandberg, 2013; Tväråna, 2014).  

Studiens design kan också motiveras genom valet av en livsvärldsher-
meneutisk utgångpunkt och tillhörande metod. Med det avser jag att 
tolkningarnas påverkan har fått betydelse i flera led i studiens uppbygg-
nad och genomförande. Genom att tolka den första delstudiens resultat 
och ta hänsyn till resultatets karaktär genomfördes sedan en ny delstu-
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die. Det var ett förfaringssätt som jag valde då jag ville skapa en större 
helhetsförståelse kring lärares mål- och resultatstyrda praktik utifrån de 
frågeställningar som har drivit avhandlingsarbetet framåt.  

AVHANDLINGSSTUDIENS TROVÄRDIGHET OCH 
KVALITÉ 

När det gäller studiens trovärdighet anser jag att utgångspunkten bör tas 
i resonemanget om tolkningars kvalitet samt trovärdighet.  Enligt ett 
sådant synsätt bör tolkningen utmärkas av transparens där läsaren ges 
möjlighet att följa med på resan (Kvale, 1996). Att låta läsaren få följa 
med på resan handlar om att denne ska kunna avgöra om tolkningarna 
verkar rimliga i sammanhanget. Jag har eftersträvat transparens i fram-
ställningen av lärarna i båda studierna genom att ge rikligt med citat för 
att gestalta tolkningarna i resultatet. Jag har också valt att skildra tolk-
ningen genom en beskrivande karaktär som ligger nära lärarnas utsagor 
vilket jag menar kan bidra till studiens trovärdighet.  

Ett kvalitetskriterium som är betydelsefullt är med vilken framgång som 
framställningen av innehållet lyckas få läsaren att, se någon aspekt av verk-
ligheten på ett nytt sätt (Larsson, 2005 s.19).  Med den inramning som jag 
har valt för avhandlingsstudiens genomförande har min intention varit 
att belysa lärares meningsskapande om kursplanemål inom ramen för en 
mål- och resultatstyrd skola. Min avsikt har varit att belysa lärares förstå-
else men också iscensättande av kursplanens mål, vilket jag menar, ger 
en specifik inramning för att belysa fenomenet genom en ny prisma. 
Studiens kvalité, menar jag, också avgörs av läsaren av texten. Om av-
handlingsstudien lyckas belysa något på ett nytt sätt är alltid också i re-
lation till läsarens förståelsehorisont, inte endast den som skriver texten. 
Studiens kvalité kan också avgöras på vilket sätt som läsaren går i samtal 
med texten utifrån dess innehåll. Främjar texten ett vetenskapligt sam-
tal? Larsson (2005. s 25) skriver: här torde validiteten ligga i att tolkningen 
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genom sina kvaliteter förmår skapa en sådan grund för "samtalet".  Min för-
hoppning är att min studie, genom tolkningen av lärares utsagor, ska 
kunna bidra och skapa en god grund för samtalet om lärares menings-
skapande i en mål- och resultatstyrd skola.  

Det ligger i den hermeneutiska ansatsens natur att tillstå att flera tolk-
ningar av samma sak är möjlig vilket innebär att studiens resultat kan 
och bör diskuteras på många sätt (Palmer, 1969). Vi tolkar alltid den 
värld som omger oss, och där återfinns också svårigheten med att an-
vända sig av en tolkande ansats i avhandlingsarbetet, som jag ser det. 
Vad skiljer egentligen en vardagstolkning från en mer vetenskapligt 
grundad sådan? Jag menar att det avgörs av flera olika saker.  För det 
första relateras tolkningen till en viss frågeställning, och för det andra 
genomförs tolkningarna med en viss systematik som utgör analysens 
grund. Det systematiska tillvägagångssättet som jag har valt att använda i 
den här studien visar en av många möjliga vägar när man använder sig 
av en livsvärldshermeneutisk ansats. För mig har det handlat om att 
skärskåda min egen förståelse och vara medveten om dess möjliga på-
verkan i tolkningen. Slutligen handlar det också om att låta andra 
granska och tolka resultatet av avhandlingen för att kunna mötas i det 
vetenskapliga samtalet om studiens trovärdighet.   

FORTSATT FORSKNING 

När det gäller vidare forskning skulle det kunna innebära att integrera 
läroplans- och ämnesdidaktisk forskning med relevans för undervisning-
ens planering och genomförande på olika sätt. Forskningsfälten är inte 
separerade från varandra men tidigare forskning har emellertid visat att 
respektive fält antingen ägnar sig åt att problematisera styrdokumenten 
som sådana eller att beforska frågor som rör undervisning utan att 
forskningen är inriktad mot pågående undervisningshandlingar i klass-
rummet. När det gäller samhällskunskapsämnet är det svagt utforskat 
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överlag, men särskilt när det gäller vad som sker i olika undervisnings-
processer (Johnsson Harrie, 2011). Den här studien ger kunskap om vad 
det kan innebära för lärare att undervisa om rättighetsbegreppet i sam-
hällskunskapsundervisningen. Eftersom lärarna genomförde sin första 
learning study skulle det vara angeläget att se vad som kan ske om lärare 
ges möjlighet att förfina samma lektion ytterligare gånger.  Samtidigt 
finns det ett begrepp i samhällskunskap som jag menar skulle behöva 
undersökas närmare, och det är demokratibegreppet. Jag menar att det 
behövs ytterligare forskning som undersöker lärares undervisning i de-
mokrati utifrån vad som görs möjligt för eleverna att urskilja och där-
med lära. Holmqvist Olander och Sandberg (2013) visade att demokrati 
var komplext för lärare att undervisa om eftersom eleverna behövde 
urskilja flera aspekter samtidigt för att förstå vad som utmärker en de-
mokrati. Detsamma gällde för lärarna i den här studien angående rättig-
hetsbegreppet. Demokratibegreppet är svåravgränsat och lärandeobjekt i 
samhällskunskap behöver inledningsvis avgränsas och definieras för att 
lärare skall kunna undersöka dem. Här återfinns en ämnesspecifik utma-
ning för lärare som vill undersöka sin egen undervisningspraktik. 

Learning studyn i den här studien genomfördes under de bästa förut-
sättningarna där lärarna hade avsatt tid för att bedriva kompetensut-
veckling. Skolledningen var med i processen och schemaläggningen fun-
gerade vilket frigjorde lärarna. Tid är oftast en bristvara för lärare vilket 
skulle kunna innebära att man inte ”hoppar på tåget” och testar learning 
study av rädsla för att inte hinna eller orka med. Jag tror därför att lärare 
bör gå in i processen på olika sätt och efter deras förutsättningar. En del 
kanske ska börja med att observera undervisning i mindre skala, en del 
borde börja med lesson study för att därefter gå över till learning study. 
Kanske finns det också möjlighet att utveckla ett fjärde eller femte alter-
nativ?  
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SUMMARY 

ENGLISH SUMMARY 

THE AIM OF THE STUDY 

The title of this dissertation is as follows: In an era of restructuring of the 
educational system in Sweden, didactic tension between managing by objectives and 
student learning: A study of teachers’ talk about and staging of curricular objectives 
in the goal- and results-oriented school. The aim of this study is to explore 
teachers’ meaning-making in the process of formulating and discussing 
the subject content in teaching in relation to learning goals and student 
learning.  

The research questions are: 

1. What is the nature of teachers’ understanding of stipulated targets for 
the Swedish school system as based on the current discourse of nation-
ally determined objectives and expected results?  

2. Within the framework of a learning study, how do teachers construe 
the meaning of the nationally determined objectives as they discuss the 
teaching of social studies?  

BACKGROUND 

Being able to formulate and implement learning objectives are im-
portant parts of a teacher’s competence in Swedish schools, where de-
centralization and managing by objectives have been the dominating 
form for steering since the 1990s. How teachers interpret the goals con-
tained in the curriculum is somewhat taken for granted in relation to 
how the goals are formulated and how the subject content is prescribed. 
Teachers put policy into practice, and they hold a mandate from elected 
politicians to implement educational policy (Fredriksson, 2010). What 
students learn, at best, is what is made available for them to learn. But 
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what are they learning in the classroom? International tests such as PISA 
show decreasing results in student performance. The purpose of this 
study is to explore teachers’ understanding of the subject content when 
they are in a specific setting in which they are working together, during a 
school-year, trying to refine and improve their social studies teaching on 
the concept of legal rights. Previous research indicates that teachers 
have difficulty translating learning goals into subject content that is un-
derstandable to students (Wernberg, 2009).  

In the 1990s, school governance in Sweden became decentralized. This 
meant that Swedish schools became responsible for their own actions in 
relation to the attainment of specific, nationally mandated curricular 
goals. The central state formulates the goals, but responsibility for their 
attainment lies at the local level. Consequently, municipalities are free to 
decide what resources are required and how schools are to be organized 
to reach the goals; local schools, i.e. teachers and pupils, are free to de-
cide the contents of programmes and the working methods to enable 
these to-be-reached goals (Wahlström, 2008, s. 729). 

Managing by objectives has been presented as a magic formula for 
teachers to implement in schools. This was first presented in the cur-
riculum Lpo94, which introduced two levels of goals: goals to strive for and 
goals to achieve. A curriculum must be seen in relation to the political cli-
mate of the country that adopts it. The text of the curriculum contains a 
kind of code stemming from political compromise (Lundgren, 1979; 
Svingby, 1979; Englund, 2005). This means, in a way, that teacher’s do 
not initially own the question of knowledge regarding their students. 
Someone else has decided for them what their teaching should be about 
- that which is stated in the national curriculum. From the 1990s on-
wards, this has required teachers to formulate, stage, and evaluate the 
mandated goals in relation to student achievement. However, the diffi-
culty with this phenomenon is that there is a tendency for the structure 
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of the targets to overshadow the subject content. To implement a new 
curriculum can take anywhere between 5 to 15 years. Teachers found it 
difficult to work with different types of stated goals in the curriculum. A 
new syllabus was presented as Lgr11, and this curriculum focuses more 
on the development of students’ different abilities, for example, reflecting 
on and analyzing structures of society. Lgr 11 reflects a global trend that orig-
inated in outcome-based education (OBE), where the focus is on results 
and standards as the main instruments for controlling the content and 
method of teaching. Lgr11 can be seen as a combination of a neo-
conservative curriculum and a technical-instrumental curriculum in that 
Lgr11 seems to focus on employability and generic skills that can pro-
mote employment (Wahlström & Sundberg, 2012). Although the curric-
ulums differ, they are both located in the system of managing by objec-
tives, and the demand for communicating clear learning goals to stu-
dents is the same. 

In the first study of the thesis, the topic is related to several school sub-
jects, rather than a single subject, because the primary purpose of that 
study was to probe teachers’ understanding of the target regardless of 
the subject matter. The second study focuses more narrowly on social 
studies because the teachers had chosen to improve their teaching on 
that subject in particular. An orientation in this research then arises. Re-
search on social studies and teacher education, i.e., didactic-oriented 
research, is quite limited, and existing studies are often linked to democ-
racy or textbooks but not to the classroom. The subject itself is also 
young and does not constitute an independent academic subject in the 
traditional sense. Making social studies the illustrated case in the second 
study is motivated by the teaching subject’s specificity and somewhat 
obscure position in the research literature. The dissertation focuses on 
the complexity of teachers’ internal efforts to plan and implement teach-
ing within a context of tension between control and performance, while 
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it also focuses on the least researched area in terms of social studies. 
Previous research by Tväråna (2014) explores what it means to be able 
to reason about justice in social studies in high school. She found that 
teachers need to offer students certain conditions, including subject 
knowledge, where variation was a mediating tool. She further found that 
the analysis of the object of learning is a largely overlooked part of 
teachers’ planning. Teachers of social studies seem to have to analyze 
how they themselves understand and experience the content of social 
studies. It is possible that many teachers in social studies take for grant-
ed that they mean and speak about the same subject concepts but that 
they in fact speak about quite different things (Tväråna, 2014).  

THEORETICAL FRAMEWORK 

The ontological point of departure can be expressed as we are in the world 
and that world cannot be separated from the individual. The understanding and 
ideas in this dissertation are based on Gadamer’s terminology, with a 
particular focus on his discussions of language as the basis for a herme-
neutic ontology. Language and conversation are the basis for under-
standing, and interpretation contributes to a process of ongoing expan-
sion of the horizon of understanding (Gadamer, 1989). I have chosen a 
hermeneutical approach because teachers’ life-world constitutes the ob-
ject of research for the studies in this thesis. Such an approach makes it 
possible to approach teachers’ teaching through language in a careful 
manner.  

The thesis rests on a school-close and empirical basis, which, together 
with a life-world hermeneutic approach, constitutes its character. I have 
decided to form my own framework for the present work based on utili-
ty and inspiration, adopting a hermeneutical approach together with a 
practice-close and didactic approach. Employing a hermeneutical ap-
proach in relation to a practice-near and didactic research is a starting 
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point that is currently used by various research groups interested in the 
creation of meaning around the life and work of teachers. It represents a 
good basis for understanding and a reflective stance in relation to empir-
ical data (Claesson, Hallström, Kardemark & Risenfors, 2011; Henriks-
son, 2012).  

According to Gadamer (1975), language and content cannot be separat-
ed but are connected to each other in a meaning-making movement of 
interpretation. He says: “If every language is a view of the world, it is so 
not primarily because it is a particular type of language but because of 
what is said or handed down in this language” (Gadamer 1975, p. 441). 
With Gadamer, the language can be seen as a medium in which the dia-
logue contains, or carries, the human life-world. The life-world is the 
social world that we share with other people, and when people com-
municate with each other, they can be said to be involved in a commu-
nicative relationship (Bengtsson, 2005). Both spoken and written lan-
guage contains the human life-world through the individual’s expressing 
different experiences. Reading a text can thus be seen as being in dia-
logue with the text—"we fall into conversation" (Gadamer, 1989/1997, 
p. 383) because the content of the text has the same existence that ap-
plies to oral language.   

METHODS AND SOURCES OF DATA 

I have used interviews on three different occasions in the thesis: as the 
main method of data collection in the first study, and in the form of 
pre- and post-interviews with teachers in the second study. Here I will 
divide the description of the approach in terms of studies 1 and 2. Sev-
eral different sub-study data-acquisition methods have been used. This 
can be seen as a form of triangulation (Yin, 2011). Use of the qualitative 
interview as a data collection method is based on the desire to take part 
of teachers' life-world through conversations that revolve around their 
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meaning-making in a goal- and results-driven school. Interviewing is an 
attempt to get access to another individual's life-world as that person 
experiences some phenomenon, even though the interview questions 
are predetermined by the interviewer. I have formulated questions based 
on a particular interest in the first study: to identify how teachers reason 
about the goals of the school. The interview has some specific contextu-
al conditions: the interpersonal and communicative aspect of the inter-
view entails that the language and how it is used enables or prevents 
consensus on the content discussed. Arfwedson and Ödman (1998) 
state: “Language can never perform any ‘accurate’ representation of a 
given content; every linguistic opinion is, notoriously, a simplification, 
often thus a distortion, of the thoughts, feelings, beliefs and so on, the 
speaking/writing wants to express” (Arfwedson & Ödman, 1998, p. 12).  

THE FIRST STUDY 

Three schools with different average merit ratings, within the same mu-
nicipality, were chosen in order to represent the different types of sec-
ondary schools in the same municipality. The selection should not be 
seen as a selection for the purpose of generalization, as such does not 
belong in a qualitative research approach such as the present study, but 
more as a way to create a variety of schools (Somekh & Lewin, 2005). 
Twelve teachers were interviewed. For the interviews an interview guide 
was created (Appendix B) using a semi-structured design where three 
question areas were specified: goals in primary education, educational leader-
ship, and performance and quality. The main focus of the interviews was on 
the teachers’ understanding of the goals of education, and the questions 
were used as inspiration during the interviews.  
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THE SECOND STUDY 

 Study number two is a study in which I have been involved in the 
teachers’ group efforts (in a learning study) to develop their teaching of 
social studies over a certain period. The empirical evidence is abundant, 
and the data consists of pre-interviews, recorded team meetings (audio 
files), filmed lessons, pre-tests, post-tests, and post-interviews with 
teachers during the work of the learning study. Learning study has been 
described as a complex collaboration because it is a process that in-
volves a certain amount of unpredictability in the interaction between 
teachers. It has been asked how these conversations could be portrayed 
through a hermeneutic tradition in which the dialogue is in focus be-
cause it is a less researched area (Adamson & Walker, 2011). The aim of 
this study is, by using a hermeneutical approach, to allow teachers’ dia-
logues to come forward and become a story in which teachers’ lived 
experiences are interpreted and formulated through the learning study 
process. Four teachers participated in the process of learning study.  

RESULTS  

Overall, eight different conversational dimensions of the teachers, cate-
gorized under action dimensions and emotional dimensions, appeared in 
the first study. These conversational dimensions accommodate teachers’ 
understanding of the objectives for teaching and learning in a goal- and 
results-driven school. The two major divisions are not in opposition to 
each other; on the contrary, they coexist when teachers talk about what 
it means to be in a school driven by managing by objectives. Being a 
teacher means to constantly act to achieve certain goals in order for the 
students to gain understanding of the subject matter. Being in this 
meaning-making process involves teaching and relating to policy docu-
ments, to their students, to colleagues, and to the school principal in a 
relational context. Teachers are always in such a field of tension between 
the realization of a task and experiencing resistance to such realization. 

274 

 



SUMMARY 
 

The emotional dimension that emerged among teachers in the study 
revolves around the importance of the relationship. Teachers feel inade-
quate in their own profession and experience conflicts  
when students do not reach the learning objectives. The try to com-
municate goals by showing them on the board and in the student books, 
but they have difficulty expressing what makes the difference in whether 
or not the students comprehend the learning goals.  

The second study shows that teachers’ meaning-making through learn-
ing study contributes to a growing focus on students’ understanding of 
the concept of rights and leads to the gradual development of a lesson 
that enables more students to understand the intended subject matter. 
This depends on the teachers’ finding out that the content of teaching 
can be experienced in several different ways by students. The teachers 
can benefit by finding out how these insights affect the format of the 
lessons in a precise manner. That teachers discover that they sometimes 
take their students’ understanding for granted may seem like a simple 
observation or finding, but this is in fact an important part of how 
teachers’ study and analysis contribute to further discussions on teach-
ing in a professional way. As the teachers undergo this collective jour-
ney, they become familiar with each other’s understanding of the subject 
matter, which is expanded through a dialogue characterized by different 
interpretations and possible explanations of social knowledge, concepts, 
and student understanding. The concept of right turns out to be a con-
cept that needs to be discussed in a poly-semantic way when teachers 
themselves initially having difficulty defining the perspective that will 
lead the conversation forward. This exposes another level of complexity 
for teachers to manage in terms of specific subject knowledge in social 
studies because there are many alternative ways to approach the concept 
of rights. 
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Teachers' efforts to formulate and communicate the object of learn-
ing—what students should learn—show that there is a need to prob-
lematize the function of objects in the classroom from a more critical 
stance. The focus of such a discussion should be how goals can be used 
to enable teaching, where students know what qualities, abilities and 
skills they are expected to develop in relation to specific subject content.  

FINAL WORDS 

It is not the objectives that first need to be tackled by the teachers but 
the subject matter and its relation to students’ understanding. This is 
what was expressed by the teachers in this thesis when they created 
meaning by formulating objectives with regard to the object of learning. 
In this way, the view of the goals as directive and rational in teaching is 
overturned because the goals are incorporated into teaching and are 
used in different ways by different teachers.  

One of the leading ideas when introducing managing by objectives rest-
ed on the assumption that responsibility would be given to those who 
would interpret the objectives, in this case teachers. This was supposed 
to contribute to the professionalization of teachers in that ownership 
was given to the teachers. In reality, it became a movement towards de-
professionalization that limited teachers’ ownership of the subject mat-
ter (Carlgren & Englund, 2005).   
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BILAGA A 

Bilagor      
Bilaga A 

Högskolan för lärande och kommunikation 
I Jönköping (HLK) 
551 11 Jönköping  

       

Inbjudan intervjustudie 

Hej! 
Akademin för skolnära forskning vid Högskolan för lärande och kom-
munikation i Jönköping har startat ett forskningsområde, i samråd med 
de associerade kommunerna, som heter; Att leda lärande mot uppsatta mål i 
skolan. I den första studien är det grundskolan som är i fokus för studi-
ens genomförande. Din skola är en av tre utvalda på grund av det merit-
värde som redovisas enligt Skolverkets statistik (SALSA). Vi erbjuder 
därför Er att få vara delaktiga i den forskning som nu påbörjas kring 
måluppfyllelse i skolan. Jag skulle vilja prata med Dig inom kort för att 
ge mer info om upplägg och inriktning. Jag försöker nå Dig den 29:e 
januari för ett samtal angående detta. Självklart får Du givetvis ta kon-
takt med oss direkt för att signalera intresse. Den tänkta datainsamling-
en, som skall genomföras under våren, ska lärare intervjuas angående 
deras arbete i strävan att få eleverna att nå de uppsatta målen.   
Bästa hälsningar! 

–--------------------------------  ----------------------------------- 

Tomas Kroksmark  Rebecka F. Sädbom 
Professor i pedagogik  Doktorand i pedagogiskt arbete 
tomas.kroksmark@hlk.hj.se rebecka.sadbom@hlk.hj.se 
036-101476   036-101361 
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BILAGA B 
 

Bilaga B 

Intervjuguide delstudie I 

Personlig bakgrund 

Yrkeserfarenhet 

Inriktning/ämne  

Mål i grundskolan  

Hur arbetar du med målen?  

- Berätta om hur du startar upp ett ämnesområde i ditt 
ämne/din undervisning. 

 

Hur konkretiseras nationella och lokala mål i undervisningen? 

Vilka sätt använder Du för att få eleverna dit? 

Hur ska/bör/ kan eleverna nå målen? 

Hur planerar du för högre måluppfyllelse? 

Hur diskuterar Du/Ni om måluppfyllelse?  

Hur resonerar ni om strävansmål och uppnåendemål? 

Hur leder du elevens lärande mot högre måluppfyllelse? 

Vilken betydelse har du för om eleverna når målen eller inte? 

Kan alla elever nå målen i en skola för alla? 
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BILAGA C 

Bilaga C 

Inbjudan forskningsstudie  

Akademin för skolnära forskning och utveckling  

Till Jönköpings läns skolchefer, utvecklingsledare och  
utvecklingsansvariga för grund- och gymnasieskolan! 
 

Inbjudan att delta i en forskningsstudie som kombinerar forsk-
ning och lokal skolutveckling! 

Jag är kommundoktorand i Jönköpings län16 och kommer att påbörja 
planering av en ny forskningsstudie som ingår i mitt definierade forsk-
ningsområde: Att leda lärande mot uppsatta mål i skolan. Den här gången 
söker jag lärare på gymnasieskolan eller lärare i grundskolan som under-
visar i samhällskunskap. Eftersom forskningsansatsen är praktiknära 
kommer den här studien att läggas upp som en learning study. En le-
arning study kännetecknas av att det är en praxissnära forskningsmetod 
där lärare ges möjlighet att utveckla sin didaktiska ämneskompetens 
samt finna de kritiska aspekterna i en specifik undervisningssituation. Vi 
arbetar tillsammans med exempelvis att planera en undervisningsse-
kvens som sedan genomförs. Syftet är att utveckla elevernas lärande och 
därför testas eleverna före och efter dessa undervisningstillfällen för att 
notera vad som skett.  

16 Akademin bildades den 22 februari 2008 då 13 skolchefer i kommu-
nerna i Jönköpings län, Företagarna och HLK tecknade ett avtal om 
samarbete kring en skola på vetenskaplig grund, den forskande skolan, 
den forskande läraren.  
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BILAGA C 
 

Varför samhällskunskap? 

Learning study har genomförts företrädande inom matematikämnet ef-
tersom nationella utvärderingar visat på elevers bristande prestationer. 
Dock är det så att många undervisningsämnen aldrig blir kontrollerade 
via nationella prov eller dylikt, och samhällskunskap är ett av dessa. 
Inom samhällskunskap ryms mycket av det som vi benämner som sko-
lans värdegrund; demokrati-, jämlikhet och rättvisefrågor som är av 
största vikt för att utveckla ett medborgarskap i samhället. Ämnesvalet 
är motiverat dels utifrån ett samhälleligt nyttoperspektiv som handlar 
om individers/elevers möjligheter att utvecklas till aktiva samhällsmed-
borgare, dels utifrån frågeställningen; vad upplevs som problematiskt i sam-
hällskunskapsundervisningen? Det är emellertid lärarna som bestämmer vad 
de ska undersöka eftersom det är de som äger lärandeobjektet.  

Jag hoppas att Ni blir intresserade av den kommande studien och att Ni 
tar kontakt med mig för mer information.  

Ni når mig enklast på följande sätt: 

Mejl rebecka.sadbom@hlk.hj.se 
Arb. 036-10 13 60 
Mobil    070- XXX XXX 
 

Min handledare i den kommande studien är professor Ulla Runesson vid 
Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. 

Med vänliga hälsningar, 

Rebecka F. Sädbom 
Doktorand i pedagogiskt arbete 
Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping 
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BILAGA D 

 

Bilaga D 
Inbjudan målsmän 

Information till målsmän år 8/9 

Learning study i samhällskunskap HT 2011/VT 2012 

Under höstterminen/vårterminen kommer ett samarbete mellan lärare 
på X-skolan och mig (doktorand vid Högskolan för lärande och kom-
munikation i Jönköping) att inledas för att utveckla kunskaper om 
undervisning i samhällskunskap. Syftet är att lärare och forskare till-
sammans utvecklar och förbättrar undervisningen och det är lärarnas 
arbete med att organisera undervisning som är i fokus. När man arbetar 
med en learning study, observeras och filmas lärare när de arbetar i 
klassrummet med eleverna. Det gör man som ett led i att utveckla och 
testa undervisningen. Vi garanterar dock att Ditt barns integritet skyddas 
i allting som kommer att skrivas i relation till den här forskningen. Det 
insamlade materialet kommer endast att användas i studiesyfte av be-
rörda lärare och forskare och behandlas varsamt i enlighet med de etiska 
föreskrifter som gäller för god forskningssed. 

Du kan när som helst meddela om du inte längre vill låta ditt barn delta. 
Om Du har fler frågor eller vill veta mer så kontakta mig. 

Målsmans tillstånd till projektet  

□ Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i studien. In-
spelningarna får användas i projektet samt i utbildning 
och vid forskningskonferenser. 

□ Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i studien. In-
spelningarna får endast användas i projektet. 
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BILAGA D 
 

□           Nej, jag vill inte att mitt barn deltar i studien. 

Elevens namn: 
……………………………………………………………………… 

 
Målsmans under skrift: 
 
……………………………………………………………………… 
 
Namnförtydligande: 
…………………………………………………………………….... 
 
 
Returnera denna sida med ditt barn till skolan snarast! 
 
Vänliga hälsningar, 
Rebecka F. Sädbom 
 
Ansvarig rektor och medverkande lärare: 
Rektor: X 
Lärare: X 
 
Ansvarig för studien: 
Doktorand Rebecka F. Sädbom rebecka.sadbom@hlk.hj.se  
036-101360 
Professor    Ulla Runesson ulla.runesson@hlk.hj.se 
 
 

 

Högskolan för lärande och kommunikation 
Box 1026 

551 11 Jönköping 
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BILAGA E 

 

Bilaga E 

Intervjuguide delstudie II - förintervjuer 

 
Personlig bakgrund 

Undervisar i vilka ämnen? 

Hur lång yrkeserfarenhet har du (som lärare)? 

Har du varit på samma skola? 

 
Mål och samhällskunskap 
 

• Skulle du kunna berätta för mig hur du, genom ett kon-

kret mål i kursplanen för samhällskunskap, tänker kring 

att planera undervisning så att eleverna lär sig det du har 

tänkt? 

• Berätta om något lärproblem i samhällskunskap som du 

erfarit, d.v.s. något som elever har svårt att lära sig. 

• Vad beror det på att eleverna inte lär sig det du har tänkt 

dig? 

• Vilka strategier kan du använda när elever inte lär sig det 

som du planerat? 

• Vad har du för förväntningar på arbetet med learning 

study? 
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BILAGA F 
 

 

Bilaga F 

Intervjuguide delstudie II - efterintervjuer 
 
 

• Om du har en lärarstudent och ni tillsammans tittar på 

kursplanen för samhällskunskap hur skulle du resonera 

med den här lärarstudenten för att konkretisera målen i 

undervisningen? 

• Hur gör du kursplanemålen begripliga för eleverna?   

• Hur brukar du konkretisera målen för undervisningen i 

samhällskunskap? 

• Vad beror det på om eleverna inte lär sig det som du har 

planerat? 

• Vilken är den viktigaste lärdomen hittills som du tar med 

dig från arbetet med learning study?  

• Är det någon skillnad mellan att arbeta med vanliga lä-

randemål eller lärandeobjekt? Varför/varför inte? 
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Bilaga G 

Struktur för learning study 1. 

Datum  Plats Moment Antal delta-
gande lärare 

2011-05-
31 

Bäcksko-
lan 

Filmvisning, planering 
av hösten (LS1) utdel-
ning av material.  

Rektor 3+1 

2011-08-
23 

Bäcksko-
lan 

Uppstartsmöte för hös-
ten. Diskussion om 
möten, tider, och upp-
lägg.  

5+1 

2011-09-
06 

Högskola Storföreläsning om 
learning study med Ulla 
Runesson 

4+1 

2011-09-
13 

Bäcksko-
lan 

Diskussion kring even-
tuellt lärandeobjekt. 

4+1 

2011-09-
20 

Bäck-
skola 

Diskussion kring läran-
deobjekt  

4+1 

2011-09-
27 

Bäcks-
skolan 

Avgränsa lärandeobjekt. 
Diskuterade kritiska 
aspekter.  Påbörjade 
förtestfrågor. 

4+1 
 

2011-10-
04 

Bäcks-
skolan 

Diskussion kring läran-
deobjekt och innehålls-
liga diskussioner i sam-
hällskunskap. Påbörjat 
konstruktion av förtest. 

4+1 

2011-10-
11 

Bäcksko-
lan 

Arbetade med förtestet. 3+1 

2011-10- Bäcksko- Diskutera svaren på 4+1 
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 25 lan förtesten. Diskutera 
elevernas uppfattningar. 

2011-11-
08 
 

Bäcksko-
lan 

Diskussion kring ele-
vernas uppfattningar. 
Började planering av 
lektion 1. 

4+1 

2011-11-
15 

Bäcksko-
lan 

Fortsatt planering av  
lektion 1 

3+1 

2011-11-
22 

Bäcksko-
lan 

Fortsatt planering lekt-
ion 1 

4+1 

2011-11-
29 

Bäcks-
skolan 

Fortsatt planering lekt-
ion 1 

3+1 

2011-12-
13 

Bäcksko-
lan 

Träff inför första film-
ningen 

4+1 
 

2011-12-
15 

Bäcksko-
lan 

Filmning lektion 1 1+1 

2011-12-
19 

Bäcksko-
lan 

Eftertest 1 1+1 

2011-12-
20 

Bäcksko-
lan 

Filmanalys 4+1 

2012-01-
10 

Bäcksko-
lan 

Revidering av lektion 1 
Planering lektion 2 

3+1 

2012-01-
17 

Bäcksko-
lan 

Slutjustering lektion 2 1+1 

2012-01-
18 

Bäcksko-
lan 

Filmning lektion 2 1+1 

2012-01-
27 

Högskola Analys av filmen lektion 
2. Revidera. lektions-
upplägg 3 

3+1 

2012-02-
24 

Bäcksko-
lan 

Filma lektion 3 1+1 

2012-02-
28 

Högskola Filmanalys lektion 3, 
dokumentation LS1. 
Brainstorm kring LS2. 
 

3+1 
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Målen har fått en allt viktigare position i skolan, elevernas resultat likaså. I den här 
studien belyses och undersöks lärares tolkning och realisering av kursplanemål i 
grundskolan. Läroplanen föreskriver att samtliga elever i grundskolan skall nå 
förutbestämda kunskapsmål. Det gap som återfinns mellan läroplanens formulerade 
innehåll och elevers lärande har tidigare kallats för the teaching gap eller 
undervisningens Grand Canyon. En sådan metafor åskådliggör den problematik som 
existerar i undervisningssituation mellan styrning och elevers lärande. Studien ramas 
in av de läroplansförändringar som har skett sedan början av 90-talet. I och med 
införandet av den tidigare läroplanen för grundskolan, Lpo94, förändrades 
kursplanens struktur i grunden. Lärarna skulle medverka i en deltagande målstyrning 
där de formellt gavs stort utrymme att tolka läro- och kursplaner. Att undervisa med 
hjälp av både strävans- och uppnåendemål visade sig dock vara problematiskt på flera 
sätt. En ny läroplan för grundskolan, Lgr 11, arbetades fram och trädde i kraft 2011. 
Lärarna blev nu tvungna att tyda en ny kursplan med centralt innehåll och 
kunskapskrav där elevernas utvecklande av ämnesspecifika förmågor framstod som 
centralt. Lärarna i studien ger exempel på hur de tolkar och realiserar kursplanemål 
samt iscensätter dem i undervisning inom ramen för en mål- och resultatstyrd skola. 
Lärarnas uppdrag har beskrivits som mer kvalificerat i och med den senaste 
läroplansreformen och den här studien antyder samma sak. Lärarna skall undervisa 
så att eleverna utvecklar ämnesspecifika förmågor men vad innebär det i ett 
undervisningssammanhang? Samtidigt har kraven ökat på lärare när det gäller 
resultatmedvetenhet och kunskapsbedömning. I studien undersöks därför också vad 
det kan innebära för lärare att iscensätta och realisera kursplanens innehåll via en 
learning study. Lärarna undersöker då vad som krävs för att elever utvecklar ett 
specifikt kunnande i samhällskunskap. Att lärarna gavs möjlighet att få iscensätta 
undervisning på det här sättet verkar ha haft betydelse för deras förståelse av såväl 
det ämnesdidaktiska innehållet som elevernas förståelse.  
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