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Sammanfattning  

Fokus och det teoretiska problemet för denna studie är att undersöka spänningen mellan 

skolans styrdokument och AST-elevers diagnosrelaterade svårigheter. Syftet med uppsatsen 

är att undersöka och tolka ett antal gymnasielärares berättelse om sin 

samhällskunskapsundervisning för elever med autismspektrumtillstånd efter Gy11:s 

införande. Undersökningen bygger på kvalitativ intervjumetod av åtta samhällskunskapslärare 

vid lika många AST-enheter i olika delar av Sverige. Frågeställningarna har berört lärarnas 

berättelse om sin undervisning vad gäller mål, metod och innehåll samt de dilemman, 

svårigheter och möjligheter som lärarna uttrycker i mötet mellan styrdokument och elevgrupp.  

Resultatet visade att lärarna bekräftar spänningsförhållandet mellan styrdokument och 

elevgruppens svårigheter. Lärarna uttryckte svårigheter och dilemman i mötet med 

styrdokumenten som kan relateras till kunskapskrav, anpassningar och individuella hänsyn. 

Lärarnas berättelse uppvisade stor variation i hur man tolkat undantagsbestämmelsen. 

Samtidigt visade lärarnas berättelse på stora möjligheter att inom AST-enheternas ram 

anpassa undervisningen för varje individ. Lärarna gav en samstämmig bild av vad man ser 

som mål för undervisningen och i vilken ordningsföljd undervisningen sker. Lärarnas 

berättelse visade däremot på stor bredd och variation när det gäller val av metoder och 

arbetssätt, man arbetar på en mängd olika sätt både generellt och individuellt. Bredden och 

olikheterna hittar man i samhällskunskapsämnet som orienteringsämne, analysämne och 

diskussionsämne.  

 

Nyckelord: samhällskunskap, autismspektrumtillstånd, AST-enhet, Gy11, friutrymme, 

individuell undervisning, undantagspargrafen, anpassning, särskilt stöd, dilemman, 

orienteringsämne, analysämne, diskussionsämne, perspektiv, vetenskapligt förhållningssätt.    
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Inledning 

Jag arbetar sedan över tio år som samhällskunskapslärare på en skolenhet med inriktning för 

gymnasieelever med autismspektrumtillstånd, AST. Eleverna arbetar i små klasser, har egen 

arbetsplats och enheten är i grunden uppbyggd för att tillgodose, möta och anpassa 

undervisningen utifrån elevernas funktionsnedsättning. Enhetens pedagogik handlar om att i 

så stor utsträckning som möjligt skapa en miljö som kompenserar för funktionsnedsättningens 

svårigheter, samtidigt som vi strävar efter att hjälpa eleverna framåt i både 

kunskapsutveckling och personlig och social utveckling. Det här är ett arbete som handlar om 

att utgå från individen, hitta strategier för elevgruppen och ständigt försöka tänka i nya banor.  

 

Under min tid på enheten har elevantalet vuxit från cirka 30 till nu strax under 90 elever. De 

senaste åren har också inneburit stora förändringar på grund av dels ny skollag och dels den 

gymnasiereform som kom 2011, Gy11. Funderingar kring spänningen mellan de nya 

styrdokumenten och AST-elevernas diagnosrelaterade svårigheter har utgjort basen i mitt 

vardagsarbete de senaste åren. De nya kunskapskravens fokusering på fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet utmanar elevgruppen där svårigheter, såsom att kunna förstå andra 

människors tankar och beteenden eller AST-elevernas speciella inlärningsstil, kräver nya sätt 

att undervisa. Samtidigt har ny skollag och ny gymnasieförordning skapat färre möjligheter att 

anpassa undervisningen för elevgruppen. Spänningen mellan styrdokument och elevgruppens 

svårigheter utgör således det teoretiska problemet i den här uppsatsen.  

Jag och mina kollegor arbetar i nära samarbete för att utveckla undervisningen, jag är dock 

ensam som samhällskunskapslärare. När jag fick möjligheten att skriva en uppsats inom 

samhällskunskapsdidaktik såg jag chansen att undersöka förhållandet mellan styrdokument, 

ämnet samhällskunskap och AST-gruppen närmare. Dessutom fanns det tid och möjlighet att 

göra det genom att kontakta och intervjua lärare som befinner sig i samma situation som jag 

själv.  

 

Skolan är en politiskt styrd verksamhet där statsmakterna genom styrdokument fastställer 

ramar och mål för undervisningen. Vad som faktiskt sker i klassrummet är dock något som 

hanteras av lärare och elever. Detta, att med tämligen stor autonomi göra verklighet av 

styrdokumenten, fångas av begreppet friutrymme (Karlefjärd 2011). Med friutrymme avser 

jag här det handlingsutrymme där lärare tolkar mål och väljer innehåll och metoder i sin 

undervisning. Jag kommer i denna uppsats att använda begreppet friutrymme för att 
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undersöka hur samhällskunskapslärare ämnesdidaktiskt hanterar förhållandet mellan 

styrdokumentens intentioner och AST-elevgruppens svårigheter. Jag är framför allt 

intresserad av de ämnesdidaktiska frågorna om vad undervisningen för AST-eleverna 

innehåller och hur lärarna väljer att göra detta tillgängligt för eleverna. Varför lärarna väljer 

att undervisa som de gör, hänger ihop med elevernas diagnos och utgör själva förutsättningen 

för både lärarnas undervisning och denna uppsats (Långström & Virta 2016).   

 

 

Bakgrund 

I det här avsnittet avser jag att utveckla spänningsförhållandet mellan de nya styrdokumenten 

från Gy11 och AST-elevernas diagnosrelaterade svårigheter. Jag börjar med en allmän 

beskrivning av samhällskunskapsämnet och sätter sedan denna i relation till AST-diagnosen. 

Jag avslutar med att koppla ihop skollagen och gymnasiereformen i sin helhet till AST-

diagnosen.  

  

Samhällskunskapsämnet efter Gy11 

Läroplanen från 2011 beskriver samhällskunskap som ett tvärvetenskapligt ämne, vars syfte 

är att ge eleverna goda färdigheter och en bred kunskap att stå på, för att kunna verka som 

aktiva samhällsmedborgare. Det är i det komplexa samhället med mycket information och 

ständiga förändringar eleverna behöver utveckla förmågor som att analysera samhällsfrågor 

och att kunna se orsaker och konsekvenser i det som sker. Ämnet har i och med Gy11 givits 

en tydlig vetenskaplig karaktär och till detta betonas begrepp, teorier, modeller och metoder. 

Förmågan att kritiskt granska och tolka olika källor betonar förmågan att kunna se saker 

utifrån olika perspektiv (Skolverket 2011).  

 

Christina Odenstad karaktäriserar och sammanfattar samhällskunskapsämnet utifrån tre 

ämnesdidaktiska profiler: ett orienteringsämne (kunskaper om institutioner, begrepp), ett 

analysämne (kunna analysera, se orsaker-konsekvenser-åtgärder, kunna jämföra, se för-och 

nackdelar) och ett diskussionsämne (resonera, argumentera, ta ställning). De tre profilerna 

genomsyrar ämnet från grundskolan ända upp på gymnasienivå och finns med vad gäller 

ämnets syfte, centrala innehåll och i kunskapskraven. Det finns dock en tydlig progression att 

ta hänsyn till. Det vetenskapliga förhållningssättet betonas särskilt under gymnasiet, påpekar 
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Odenstad (2012). Jag kommer att använda Odenstads tre profiler och det vetenskapliga 

förhållningssättet som grundstruktur för min undersökning av hur samhällskunskapslärarna 

använder sitt friutrymme i undervisningen av AST-elever. 

 

Odenstad beskriver vidare samhällskunskap som ett förhållandevis ungt ämne som vilar på 

många olika traditioner. Det här, menar Odenstad, förklarar ämnets omfång vad gäller 

innehåll och färdigheter. Det som tidigare varit ett ganska stort friutrymme vad gäller val av 

innehåll och förmågor har dock nu minskat, menar Odenstad. Det här hänger ihop med att 

hela det centrala innehållet nu, efter Gy11, ska behandlas i kursen. Val av omfång för varje 

moment och val av undervisningssätt är dock fortfarande inte styrt (Odenstad 2012). Det 

centrala innehållet, det som läraren måste undervisa om, består av många olika delar som 

härstammar från ämnets ursprung i statsvetenskap, nationalekonomi och sociologi (Skolverket 

2011). I kunskapskraven är det framförallt olika sätt att uttrycka kunskap (fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet) som ska bedömas, det vill säga elevens kunskaper men framför 

allt förmågor. Samtliga kunskapsformer ska finnas med och bedömas på varje betygsnivå och 

återkommande värdeord, exempelvis översiktligt, utförligt och nyanserat, anger progression i 

både kvalitet och kvantitet (Odenstad 2012).  

 

Långström och Virta framhåller att kunskapens karaktär i samhällskunskapen är både 

teoretisk och praktisk, vilket kan sägas vara ett särdrag för ämnet. Det handlar om att ge 

eleverna kunskaper om de stora linjerna i samhället (samhällets ramar) samtidigt med 

vardagsnära färdigheter, som på olika sätt ska tillämpas i den enskildes liv. Det handlar både 

om kunskaper och fostran till deltagande medborgare. Författarna har gjort en 

sammanställning över olika studier om vad samhällskunskapslärare tänker om ämnet och dess 

mål. Sammanställningen visar att lärarnas uppfattningar speglar ämnets teoretiska och 

praktiska delar. Lärarna har till exempel angett demokratiska färdigheter och kunskaper om 

hur samhället fungerar som viktiga delar. Vidare har lärarna angett fakta och 

begreppsinriktade kunskaper vid sidan av färdigheter som att se strukturer och 

orsakssammanhang (Långström & Virta 2016). Jag ställer denna, Långström och Virtas 

beskrivning, i relation till respondenternas berättelse om målet för sin 

samhällskunskapsundervisning.  
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Långström och Virta sätter även fokus på det de betecknar som grundprocesser för lärandet, 

nämligen att läsa, skriva och att tänka kritiskt. Det är genom språket eleven tillägnar sig och 

sedan uttrycker sina kunskaper och insikter. Författarna refererar till engelskans literacy som 

betecknar både läs- och skrivförmåga. Grunden för det här är begreppsförståelsen. 

Samhällskunskapen bygger på att eleven ska klara av att läsa och förstå olika typer av texter 

och att sedan kunna producera liknande texter på egen hand. Alla dessa moment kräver 

färdigheter, som att ta del i och förstå olika typer av information, för att sedan organisera, 

strukturera och producera kunskaperna i olika former, både muntligt och skriftligt. Det 

kritiska tänkandet handlar om att kunna tolka, granska och värdera information och att ytterst 

kunna skilja åsikter från fakta. Alla dessa grundprocesser bygger det vetenskapliga tänkandet 

(Långström & Virta 2016).  Att grundprocesserna läsa, skriva och tänka kritiskt betonas 

särskilt, visas genom att samhällskunskap är ett av de ämnen där eleven ska kunna uttrycka 

sina kunskaper i olika presentationsformer, det vill säga både skriftligt och muntligt 

(Skolverket 2011).  

 

AST-diagnosens utmärkande drag i relation till samhällskunskapsämnet, Gy11 

Autismspektrumtillstånd kan betraktas som en paraplydiagnos som täcker flera äldre 

diagnoser såsom autism, högfungerande autism och Aspergers syndrom. Jag ska här ta upp de 

av diagnosens särdrag som har betydelse för skolämnet samhällskunskap, vilket främst 

handlar om Theory of mind, kognitiva förmågor, exekutiva svårigheter, språkhantering och 

specialintressen. Jag bygger informationen på psykologen Tony Attwoods grundläggande bok 

om Aspergers syndrom (Attwood 2011). AST-diagnosen kan sägas vara bredare än 

Aspergerdiagosen, men jag finner ändå Attwoods information tillräcklig för den aktuella 

studien.  

Theory of mind handlar om förmågan att sätta sig in i andra människors tankar, kroppsspråk, 

uttalanden, önskningar, värderingar och beteenden. Det kan röra sig om att förstå men också 

att förutse vad andra människor kommer att göra eller säga. Med brister inom Theory of mind 

bearbetar man social information intellektuellt snarare än känslomässigt eller intuitivt och 

tolkningarna kan därför bli bokstavliga eller regelstyrda. Bearbetningen av den sociala 

informationen kan ta längre tid och vara förenklad, vilket skapar förhastade slutsatser eller 

missförstånd. Det här kan leda till att man inte kan skilja mellan avsiktliga eller oavsiktliga 

handlingar, svårigheter i hur ett problem ska lösas eller att se sin egen del i ett större 
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sammanhang. Svårigheter med kommunikationen med andra människor har sitt ursprung här. 

Då oförmågan också kan gälla egna tankar och känslor, kan elever med AST ha en 

annorlunda självmedvetenhet. Att bearbeta social information kräver mycket energi vilket kan 

leda till både överansträngning, utmattning och ångest (Attwood 2011). Svårigheter inom 

fältet Theory of mind kan skapa problem med att se saker från olika perspektiv. Då 

perspektivtänkande utgör en del av grunden i samhällskunskap för att kunna granska källor, 

jämföra olika saker och att exempelvis kunna se för- och nackdelar, så kan dessa svårigheter 

skapa problem när det gäller vetenskapligt tänkande, att kunna analysera komplexa 

samhällsfrågor eller att kunna hantera samhällskunskap som ett tvärvetenskapligt ämne. Detta 

drabbar samhällskunskapsämnet som ett analysämne men också som ett diskussionsämne. Att 

kunna diskutera innehållet kräver att man också kan se saker från olika håll, ta fram olika 

argument men också att i slutändan kunna ta ställning. 

När det gäller kognitiva förmågor kan elever med AST ha goda möjligheter till bra betyg i 

skolan men samtidigt ha en mycket ojämn begåvningsprofil med specifika 

inlärningssvårigheter. Jag vill här lyfta fram det Attwood kallar speciell inlärningsstil, många 

elever har helt enkelt ett annat sätt att tänka. Ofta är dessa elever bra på logik och att ordna 

fakta på ett systematiskt sätt. Ofta är tänkandet dock uppbyggt på detaljer och man kan därför 

ha svårt att se helheten, uppfatta den övergripande bilden eller se den röda tråden (central 

koherens). Personer med AST kan i huvudsak tänka i bilder och ha ett utpräglat visuellt 

tänkande (Attwood 2011). Den ojämna begåvningsprofilen kan ställa till problem när det 

gäller att det centrala innehållet i samhällskunskapsämnet ska kunna klaras av i sin helhet men 

också att alla färdigheter i kunskapskraven ska kunna redovisas även för de lägre betygen. 

Svårigheter vad gäller central koherens kan skapa problem när det handlar om att kunna se de 

stora linjerna i samhället och att kunna lyfta fakta och begrepp till mer abstrakta teorier, 

modeller eller metoder. Detta drabbar samhällskunskapsämnet som framför allt ett 

analysämne.  

När det gäller exekutiva svårigheter omfattar det sådant som hänger ihop med att planera och 

genomföra uppgifter, hitta nya strategier, organisera och prioritera information, hantera tid 

samt förstå komplexa och abstrakta begrepp. Svårigheterna att organisera kan få till följd att 

elever i skolan har svårt med läxor eller att skriva uppsats. Elever kan dessutom ha svårigheter 

att förstå abstrakta och komplexa sammanhang och att tänka flexibelt. Till detta kan läggas att 

många har problem med bristande arbetsminne, vilket gör att det kan bli svårt att hinna med 

skolarbetet (Attwood 2011).  
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När det gäller AST-elevers språkhantering konstaterar Attwood att det kan finnas en stor 

diskrepans mellan användandet av komplicerat språk och att verkligen förstå dito. Många 

gånger handlar det om ett bokstavligt tolkande av språk, svårigheter att förstå abstraktioner 

eller att man inte bearbetar språket tillräckligt snabbt. Elever i skolan kan ha ett eget sätt att 

använda språket och ha svårt att acceptera vedertagna regler. Det kan också finnas motvilja 

mot att delta i samtal i grupp eller att redovisa muntligt inför andra (Attwood 2011). AST-

elevernas språkhantering kan drabba samhällskunskap som orienteringsämne där begrepp ska 

förstås i sin helhet, i sitt sammanhang och kunna relateras till olika aspekter. Samhällskunskap 

är ett ämne som innehåller många begrepp och många gånger kan dessa begrepp tolkas på 

olika sätt beroende på sammanhang. Språkhanteringen kan också bli ett problem när det gäller 

att kunna redovisa både muntligt och skriftligt.  

 

Slutligen vill jag nämna specialintressenas funktion. Barn med AST uppvisar ofta tidigt 

tendenser att absorberas av ett ämne eller intresse. Fokuseringen är starkare än att ha en hobby 

vad gäller tidsåtgång och upptagenhet och involverar inte sällan samlande. Attwood pekar på 

att specialintresset ofta fyller funktionen av att reducera ångest och öka sin trygghet och sitt 

välbefinnande. Andra positiva effekter är förutsägbarhet, att ha något att prata om, ökad 

känsla av identitet och något att fördriva tiden med. Ibland kan specialintressena också skapa 

en alternativ värld (Attwood 2011).  

 

Psykologen Bo Heljskov Elvén är inne på samma spår när han lyfter fram valfri identitet, 

dataspel och att vara bra på något som skyddande och lugnande faktorer, i en värld som för 

AST-personer ofta är fylld med stress. Han ser stress som den stora konsekvensen av att leva 

med grundläggande belastningsfaktorer, till exempel svag förståelse för sammanhang, 

exekutiva svårigheter och bristande struktur, såsom elever med AST gör. Det här får 

konsekvenser för skolan eftersom det påverkar närvaron, koncentrationen, språkförmåga, 

minnet och förmågan att hitta bra handlingsstrategier. Författaren påpekar även att stress 

påverkar energinivån hos dessa elever (Hejlskov 2009).  

 

 



10 

 

Sammanfattningsvis vill jag hävda, att det finns en svårighet mellan det svensk skola idag vill 

utveckla och kräver av dagens gymnasieelever i samhällskunskapsämnet och det som utgör 

kärnan i AST-diagnosen. Jag finner stöd i detta hos Hejlskov, som påpekar att det dessa elever 

kan ha extra svårt för, finns med inte bara inom färdighetsfältet utan också de självstyrande 

förmågor som behövs för att kunna klara av studierna. Författaren tar även upp den 

komplicerade kopplingen mellan kunskapskraven och AST-diagnosen. Han ställer exempelvis 

frågan hur man ska hantera kraven på förståelse av orsak och verkan i komplexa sammanhang 

för elever med svårigheter med central koherens (Hejlskov 2016).  

 

Gy11 - likvärdighet, anpassningar och undantagsbestämmelsen 

Gymnasiereformen som genomfördes hösten 2011 innebar i sin helhet att regeringen sökte en 

ökad fokusering på kunskaper och högre ambitioner, både vad gäller intagning till och 

utströmning, och examen, från gymnasieskolan. Samtidigt har man fastslagit att alla elever 

ska möjligheter att nå målen i skolan och att utbildningarna ska vara likvärdiga över landet. 

Möjligheten till lokala inriktningar samt specialutformade program minskade avsevärt och 

kraven från styrdokumenten skärptes (Skolverket 2011). Det finns inte längre samma 

möjligheter att lokalt forma särskilda studieplaner, ta fram egna anpassade kurser och 

specialanpassade program, såsom Kristina Hellberg beskriver i sin avhandling om elever på 

ett individuellt anpassad gymnasieprogram (Hellberg 2007). Den här rörelsen har skett 

samtidigt som man gått från en tämligen decentraliserad skola till en mer centraliserad och 

regelstyrd skolinstitution (Berg 2011). I och med Gy11 har vi nu alltså ökade kunskapskrav i 

ett för läraren avsmalnande arbetsfält. Samtidigt har individens rättigheter stärkts, det finns nu 

starka skrivelser om att alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver. Skolan 

ska ta hänsyn till varje elevs behov, anpassa undervisningen och ge särskilt stöd när det 

behövs (Skollagen 2010:800).  

 

Det här har sammanfattningsvis i praktiken inneburit en avsmalnad spelplan när det kommer 

till elever med särskilda behov och därmed också ändrade förutsättningar för de AST-enheter 

som är fokus för denna undersökning. Det är här spänningsförhållandet mellan styrdokument 

och krav gällande samhällskunskapsämnet och undervisning av elever med AST, som är 

fokus för denna uppsats, kommer in.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och tolka ett antal gymnasielärares berättelse om 

sin samhällskunskapsundervisning för elever med AST efter Gy11:s införande.  

 

a) På vilka sätt använder lärarna sitt friutrymme för att utveckla och anpassa sin 

undervisning av samhällskunskap vad gäller mål, innehåll och metod för just denna 

elevgrupp och dess specifika svårigheter?  

b) Vilka dilemman, svårigheter och möjligheter uttrycks av lärarna om mötet mellan 

styrdokumenten, när det gäller samhällskunskapsämnet, och AST-elever?  

 

Teoretiska utgångspunkter 

I det här avsnittet tar jag upp den teoretiska ramen för undersökningen samt definierar de 

begrepp jag avser att använda. Jag tar även upp det perspektiv jag arbetar efter samt går 

genom några aspekter av läroplansteori som passar i sammanhanget. Slutligen går jag igenom 

några aspekter såsom undantagsbestämmelsen, kunskapssyn och det vetenskapliga 

förhållningssättet som har betydelse för resultat- och diskussionsdelen.  

Tyngdpunkten i den här uppsatsen ligger i den empiriska dimensionen av ämnesdidaktiken, 

där jag försöker söka svar på frågor som hur man undervisar i samhällskunskap för den 

aktuella elevgruppen. Jag har också en kritisk del i och med att jag ställer mig frågan om vad 

Gy11 inneburit för elevgruppen (Långström & Virta 2016).  

 

Teoretisk ram för undersökningen 

Skolan är en komplex värld och för att kunna hitta rimliga ramar för att undersöka det aktuella 

syftet har jag valt att använda mig av Gunnar Bergs skolteori. Bergs teori innefattar många av 

de områden som påverkar vardagsarbetet på varje skola och hjälper skolledare och lärare att 

få syn på det fält där man har möjlighet att utveckla och förändra sitt arbete. Det fält som kan 

användas för skolutveckling begränsas av det Berg kallar för ”den inre och den yttre gränsen”. 

Den inre gränser står för varje skolas egen organisation. Här finns varje skolas skolkultur, 

dess historia och traditioner men också hur lärare och skolledare tänker om sin verksamhet 

och hur man lagt upp arbetet. Den inre gränsen handlar alltså om den enskilda skolans 

organisation. Den yttre gränsen utgörs av de olika statliga styrdokument som uppifrån anger 

målet för verksamheten, de ramar och regler som ska styra. Den yttre gränsen avser skolan 

som institution (Berg 2003).  
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Mellan den yttre och den inre gränsen finns det som Berg benämner med begreppet ”frirum”. 

Frirummet avser det utrymme där lärarna och elevernas vardagsarbete äger rum. Det är 

genom att få syn på och erövra sitt frirum Berg tänker sig att skolutveckling kan ske. 

Frirumsmodellen erbjuder ett praktiskt analysredskap i processen. Genom studier av 

styrdokumenten och gemensamt arbete med att utforska den egna skolkulturen, tänker sig 

Berg att man kan hjälpa skolledare, men också lärare, att utforska utrymmet där verksamheten 

kan utvecklas. Med kritiska ögon på både yttre och inre gräns är det lättare att se inom vilka 

ramar man kan arbeta (Berg 2003).  

 

Bergs teori gör det lättare att fånga in en komplex verklighet idag men kastar också ljus över 

hur skolan tidigare utvecklats. Berg visar hur skolan har förändrats från en centralstyrd och 

regelstyrd institution under efterkrigstiden till en målstyrd decentraliserad dito under större 

delen av 1990-talet. Skolan har här gått från en enhetlig yttre gräns till en mångtydig och 

öppen yttre gräns. Det var i den decentraliserade 1990-talsskolan det fanns möjlighet till 

specialanpassade program och lokalt anpassade kurser. Dagens skola, efter Gy11, är en 

återgång till centralstyrd institution men nu med fokus på regelstyrning. De yttre gränserna 

har återigen skärpts men inte i samma utsträckning som under efterkrigstiden. Den statliga 

styrningen har dock blivit mer påtaglig jämfört med 1990-talsskolan. Detta märks via 

nationella prov, skolinspektionen, nya kunskapskrav och kvalitetssystem, menar Berg (2011).  

 

Jag gör inga anspråk på att använda Bergs skolteori fullt ut. Jag använder mig dock av Bergs 

olika begrepp för att belysa och diskutera fokus och resultat för denna undersökning. 

Begreppet ”frirum” ser jag som jämförbart med det redan introducerade begreppet 

”friutrymme”, jag avser här lärares handlingsutrymme att tolka mål och välja innehåll och 

metoder i sin undervisning. Jag har valt att använda mig av de senare begreppet eftersom det 

återfinns i annan litteratur (Karlefjärd 2011, Odenstad 2012). Jag använder mig av begreppet 

friutrymme för att visa på lärarnas berättelse om sin undervisning. Jag använder mig av 

begreppen ”yttre och inre gräns” för att illustrera respondenternas berättelse om hur de 

använder sitt friutrymme och hur undervisningen påverkas av styrdokumenten och den egna 

skolorganisationen. Jag tänker mig alltså att friutrymmet är det som finns mellan den yttre och 

den inre gränsen.  
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Det är framför allt begreppet ”yttre gräns” som står i fokus för denna studie. Det beror för det 

första på att det inte funnits tid och utrymme för att djupare sätta sig in varje respondents 

enskilda skola. Jag har här nöjt med mig med att allmänt fråga om hur lärarna upplever att den 

egna skolan hjälper respektive begränsar dem i sitt arbete. För det andra har jag tagit avstamp 

i ett examensarbete om gymnasielärares förståelse, kunskap och motivation av att undervisa 

elever med Aspergers syndrom. Respondenterna i denna studie arbetade bland annat på det 

som vid den tiden kallades för specialanpassat program. Författarna har undersökt i vilken 

mån lärarna visar implementeringsvillkoren, kunna, vilja och ha förståelse för att verkställa en 

god lärandemiljö för elever med Aspergers syndrom. Författarna finner att samtliga 

informanter på det specialanpassade programmet uppvisar ett positivt implementeringsresultat 

vad gäller kunna, vilja och ha förståelse för (Brusewitz & Johansson 2012). Jag tänker mig att 

detta ger vid handen att verksamheter skapade för AST-anpassningar också har en skolkultur 

där just mer resurser, särskilt stöd och anpassningar ska vara möjliga. Fokuseringen på den 

yttre gränsen motiveras för det tredje med att de nya styrdokumenten från Gy11 sätter andra 

krav och gränser jämfört med tiden innan.  

Det är alltså framför allt begreppen friutrymme och yttre och inre gräns som hjälper mig att 

belysa de intervjuade lärarnas berättelse om sin samhällsdidaktik. Fokuseringen på den yttre 

gränsen hjälper mig att belysa vilka dilemman, svårigheter och möjligheter som lärarna ser i 

mötet mellan styrdokument och elevgrupp. Jag tänker mig att det är i friutrymmet och vid den 

yttre gränsen jag hittar undersökningsfältet för denna undersökning.  

 

Ett verklighetsnära perspektiv 

Gunnar Berg beskriver återkommande att det som sker i friutrymmet är en empirisk fråga. 

Fokuseringen på vad som sker i friutrymmet ger vid handen att det som undersöks är 

verklighetsnära. Bergs skolteori rör sig inom flera olika perspektiv. Det som händer i 

friutrymmet kan sägas finnas främst inom ett bottom-up-perspektiv. Bottom-up-perspektivet 

sätter fokus på framför allt dem som ska verkställa de politiska besluten, ofta handlar det om 

verksamheter som hanterar människor, exempelvis skolan. Människohanterande områden 

hanterar en verklighet som är komplex och där beslut spelar stor roll för den enskilda 

människan. Detta kräver att de som handhar de politiska besluten har en hög grad av 

specialistkunskaper. Här behövs också en relativt hög grad av autonomi så att lärare, eller 

liknande tjänstemän, kan hantera individuella fall utifrån vad de tycker är bäst (Berg 2003).  
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Sannerstedt beskriver att i den här typen av människohanterande verksamheter är det i 

praktiken tjänstemännen på golvet som utformar politiken inom sitt område. Det blir den 

enskilda läraren, som arbetar nära eleverna och ska ta hänsyn till deras individuella 

förutsättning och behov, som formar sitt arbete och prioriterar mellan sina arbetsuppgifter. 

Den enskilde läraren ges handlingsfrihet att genomföra de politiska besluten. Sannerstedt 

kopplar samman detta synsätt med Lipskys klassiska teori om så kallade närbyråkrater och att 

det är dessa som främst hanterar innehållet i verksamheten. Sannerstedt påpekar att inom 

bottom-up-perspektivet är en empirisk fråga om lagen i en implementeringskedja har en 

styrande inverkan eller inte (Sannerstedt 2001). Jag tänker mig att min uppsats passar in i 

bottom-up-perspektivet med de verklighetsnära närbyråkraterna.  

 

Det som utmärker dessa närbyråkrater är att de är sista länk i en lång implementeringskedja, 

enligt Hertting. Det är genom dessa enskilda individers handlingar och beslut som politiska 

beslut och målsättningar får betydelse. De har direktkontakt med dem som är föremålet för de 

politiska besluten och det är deras sätt att utläsa och tolka styrdokumenten som blir den 

verkliga politiken. Hertting menar att det som är utmärkande för dessa närbyråkrater är att de 

har stort handlingsutrymme. I det här handlingsutrymmet ska man hantera klyftan mellan 

styrdokument och krav uppifrån med anpassning till resurser och enskilda individer nerifrån. 

Det som å andra sidan är utmärkande för politiska beslut är att de ofta är framkomna ur 

politiska kompromisser. Kompromisser kan ofta uppfattas som vaga och otydliga, men tack 

vare detta underlättar det för olika politiska parter att verkligen kunna fatta beslut (Herrting 

2014). Jag finner här en teoretisk bakgrundsbeskrivning av den spänningen mellan 

styrdokument och AST-elevgruppens specifika svårigheter som jag intresserar mig för i denna 

uppsats.  

 

Några aspekter av läroplansteori 

Vägen från utgivandet av en läroplan hela vägen fram till vardagshändelser i klassrummet, 

beskrivs också inom läroplansteori. Pedagogikprofessorn Göran Linde menar att de beslut 

som påverkar innehållet i undervisningen sker på flera olika nivåer och arenor. Från 

utgivandet av läroplanen (formuleringsarenan), via hur olika aktörer tolkar det skrivna 

(transformeringsarenan), fram till det som händer i klassrummet (realiseringsarenan) sker 

tillägg, fråndrag och urval i en ständig process med historiska rötter som utgångspunkt och 

önskvärd framtid som framåtblick (Linde 2012).  
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Ninni Wahlström, också pedagogikprofessor, beskriver en läroplan som en arena där den för 

tillfället rådande kunskapssynen beskrivs. Då kunskapssynen förändras över tid så har olika 

kunskapstraditioner påverkat historiens olika läroplansreformer. Fokus och ideal inom 

läroplanerna skiftar således med tiden. Fokus kan pendla mellan ämneskunskaper, 

kompetenser för kommande arbetsliv, individens utveckling som människa och det som 

behövs för samhällets utveckling. Läroplaner är också en arena för olika politiska, 

ideologiska, sociala, ekonomiska, geografiska och kulturella kontexter, samt förmedlare av 

olika värden (Wahlström 2016). Dagens läroplaner ger en sammanhållen struktur och plan för 

kunskapsurval, organisering av ämnes- och undervisningsformer samt hur bedömning och 

utvärdering av syfte och mål ska gå till. Läroplanerna fyller alltså olika funktioner och är både 

officiella styrdokument och pedagogiska verktyg (Sundberg 2016). 

 

Sundberg beskriver dagens läroplan, Gy11, som en resultatfokuserad läroplan med tydliga och 

standardiserade målbeskrivningar. Fokus ligger på slutledet, där man via externa 

utvärderingar och kunskapstester ska kunna mäta resultatförbättring och måluppfyllelse 

(Sundberg 2016). I läroplanen finns också olika bakomliggande pedagogiska föreställningar, 

modeller, idéer och antaganden, menar Wahlström. Ett exempel är det meritokratiska 

grundantagandet att alla elever ska ha samma chans i skolan, oavsett bakgrund. Det är istället 

elevens kognitiva förmågor och kompetens som ska bedömas. Samtidigt används betygen i 

förlängningen som ett sorteringsverktyg för exempelvis högre utbildning. Det här är i grunden 

en paradox mellan olika ideal, menar Wahlström, då betygssystemet vilar på ett likhetsideal 

samtidigt som ett ideal av åtskillnad. Författaren beskriver dessutom, att det finns en 

motsättning i att bedömnings- och betygssystemet å ena sidan ska fungera som information 

och motivation till elever och föräldrar, och å andra sidan, utgöra ett kontrollinstrument för att 

visa resultat för lärare, skolor och hela skolsystemet (Wahlström 2016).   

 

Wahlström beskriver också hur det svenska betygssystemet bygger på i förhand formulerade 

mål och kriterier, som uttrycker olika kunskapsnivåer. Prestationsnivåerna, som får formen av 

standards, uttrycks i kunskapskraven (Wahlström 2016). Dessa anger alltså olika kvalitativa 

skillnader (Linde 2012). Det här sättet att beskriva kunskap ska sättas i relation till den 

resultatfokusering som nu finns inom den svenska skolan.  
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Wahlströms, Sundbergs och Lindes beskrivningar av läroplanen som en arena för många 

intressen, rådande kunskapssyn och med olika funktioner, ger mig en bredare och 

övergripande bakgrund till det teoretiska problemet som är fokus för denna uppsats. En 

läroplan består av många komponenter som samspelar och påverkar varandra (Sundberg 

2016). Här ska många saker inom rådande samhälle samsas, inklusive paradoxer, spänningar 

och ibland motstridiga krav (Wahlström 2016).  

 

Undantagsbestämmelsen, ”PYS-paragrafen” 

Jag ska här beskriva den så kallade undantagsbestämmelsen, i dagligt tal ”PYS-paragrafen”, 

lite närmare. Undantagsbestämmelsen framträder som ett exempel i lärarnas berättelser, ett 

praktiskt exempel på där närbyråkraterna/lärarna ska tolka och tillämpa de politiska besluten i 

en vardagsnära situation.   

Undantagsbestämmelsen är dels ett led i att stärka möjligheterna för elever med särskilda 

behov att klara sina studier och dels ett sätt att förstärka likvärdigheten i skolan. Skollagen 

slår fast att det finns möjlighet för den betygsättande läraren att bortse från enstaka delar av 

kunskapskraven. Det man avser är särskilda skäl, exempelvis funktionsnedsättning, som inte 

är av tillfällig art och som utgör ett direkt hinder för att klara ett visst kunskapskrav 

(Skollagen 2010:800). Skolverket förtydligar detta med att slå fast att undantagsbestämmelsen 

kan tillämpas först när man uttömt möjligheten att klara kunskapskravet med hjälp av särskilt 

stöd. Det ska i praktiken vara omöjligt att nå betyget E, trots det särskilda stödet, innan det är 

möjligt att tillämpa bestämmelsen. Läraren ska tolka bestämmelsen i förhållande till ämnets 

kunskapskrav och samråda med rektor och andra lärare och eventuellt rådfråga specialister. 

Skolverket lyfter fram att undantagsbestämmelsen i slutändan måste tolkas lokalt (Skolverket 

2016).  

 

Kunskapssyn och teorier om lärande inom ämnet samhällskunskap 

En del av fokus för denna studie är vad lärarna väljer att göra i sitt friutrymme. Jag har ställt 

frågor om hur man väljer att träna olika förmågor och hur man på så sätt tänker sig att 

kunskap och färdigheter ska utvecklas hos eleverna. För att spegla detta har det varit viktigt 

att samtidigt fundera över olika kunskapssyn och teorier om lärande inom ämnet 

samhällskunskap. Långström och Virta tar upp tre teorier, om lärande och deras tillämpning 

på samhällskunskapen, som jag tänker använda mig av för att diskutera respondenternas svar 

om vad de väljer att göra i sin undervisning. Teorierna speglar olika syn på kunskap, 
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människan och lärandet och författarna menar att man kan spåra dessa teorier hos enskilda 

lärare och deras arbete med eleverna (Långström & Virta 2016). Jag sätter inte fokus på de 

enskilda lärarna i denna studie men tänker att teorierna kan hjälpa som tolkningsram för 

diskussionsdelen.  

I den behavioristiska synen är det läraren som styr och förmedlar kunskap. I 

samhällskunskapen visar sig detta ofta i traditionell lärarledd undervisning som avslutas med 

till exempel prov där man koncentrerar sig på mätbara kunskaper. Fokus hamnar på detaljer 

istället för sammanhang och förståelse. Långström och Virta påpekar att orsaken till 

traditionella former av undervisning kan spåras i strävandet efter att hinna med kursen eller 

läroboken.  

Från 1990-talet har dock den konstruktivistiska synen präglat skolan och där sätter man 

istället eleven och dess förståelse av helheter i centrum. Här är målet att utgå från befintliga 

kunskaper, bygga vidare och organisera kunskaper och skapa sammanhang. Man betonar 

elevens mentala processer och att eleven själv kan resonera om sitt lärarande. Läraren får i 

och med detta en mer handledande roll. För samhällskunskapens del gäller en undervisning 

som skapar strukturer, aktiverar individen och utvecklar det kritiska tänkandet. Den 

närbesläktade sociokonstruktivistiska teorin tänker sig kunskap som något man bygger 

tillsammans och här fokuseras själva undervisningen på praktisk kunskap som ger eleven 

möjlighet att lära för livet.  

I den humanistiska synen fokuserar man slutligen på det som är meningsfullt för individen. 

Här är det viktigt med egen reflektion och att det ska vara meningsfullt och kreativt att lära 

sig. I samhällskunskapsundervisningen fokuserar man ur detta synsätt på individuella tankar 

och känslor. Strävan är att utgå från de personliga erfarenheterna och det individen finner 

meningsfullt (Långström & Virta 2016).  

 

Jag kommer att använda de tidigare nämnda tre ämnesdidaktiska profilerna från Odenstad 

(samhällskunskapen som orienteringsämne, analysämne och diskussionsämne) inklusive det 

vetenskapliga tänkandet som förtydligande indelning i resultatdelen (Odenstad 2012). 

Långström och Virtas tre kunskapsteorier (behavioristiska, konstruktivistiska och 

humanistiska synen) och grundprocesser om kunskap hjälper mig sedan att analysera lärarnas 

berättelse om vad de väljer att använda sitt friutrymme till.  
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Vad innebär ett vetenskapligt förhållningssätt inom ämnet samhällskunskap?  

Långström och Virta framhåller att dagens undervisning ska bygga på faktakunskaper 

framtagna enligt sedvanliga vetenskapliga metoder och bygga på flera källor som granskas 

enligt källkritiska metoder. Forskningsanknytningen bör vidare knyta an till hur man använder 

begrepp, avgränsar uppgifter, systematiskt analyserar det man arbetar med samt använder 

olika perspektiv, teorier och modeller. Att ställa sig olika frågor, formulera frågeställningar, 

problem och hypoteser ingår också liksom att redovisa enligt vedertagna regler såsom 

referenshantering (Långström & Virta 2016). 

 

Metod och urval  

I det här avsnittet koncentrerar jag mig på att beskriva tillvägagångssättet och hur jag 

resonerat kring metod och urval för undersökningen.  

Då syftet med den här uppsatsen är att undersöka och tolka ett antal lärares berättelse om sin 

samhällskunskapsundervisning, och frågeställningarna rör sig kring vad de uttrycker och 

berättar, föll valet på att göra en kvalitativ undersökning. En kvalitativ form av undersökning 

gör det lättare att tolka en komplicerad och komplex verklighet som jag förmodade skulle 

vara både situationsbunden och individberoende. Jag hade alltså en tolkande ansats i denna 

undersökning. Valet föll sedan på att genomföra samtalsintervjuer med intentionen att skapa 

konstruktiva samtal med varje respondent. Det var lärarnas berättelse om sin verklighet, där 

den befinner sig nu, som jag intresserade mig för (Bryman 2015).  

 

Jag valde att fokusera på gymnasielärare som undervisar i någon form av AST-anpassade 

undervisningsgrupper. Tanken var att där har man stora möjligheter till anpassningar, särskilt 

stöd och att berättelsen om hur man arbetar med samhällskunskap skulle kunna handla om 

själva ämnet och inte att man borde ha tillgång till specialpedagoger, mindre grupper eller 

liknande. Den alltjämt återkommande frågan om inkludering eller inte skulle heller inte bli 

aktuell i studien, vilket jag tänkte mig kunde hjälpa till med fokuseringen på själva 

samhällskunskapsämnet. Det viktiga var att hitta lärare som undervisar den aktuella 

elevgruppen. Det finns med all säkerhet mängder av lärare som har elever med diagnos 

integrerade i sina klasser, men jag var ute efter att hitta dem som inriktar sin undervisning just 

för den aktuella elevgruppen.  
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Jag började med att kontakta Skolverket för att höra om de möjligen hade en förteckning över 

skolor med inriktning på AST-anpassningar. Skolverket meddelade att de inte hade någon 

sammanställning och att de också trodde att det skulle vara svårt att göra en sådan. Jag fann 

dock en sammanställning över gymnasieskolor med AST-anpassning hos www.andet.se, 

vilket är ett utbildnings- och förlagsföretag som drivs av personer med AST-diagnos. Listan, 

som senast var uppdaterad i oktober 2015, innehöll 47 länkar till AST-skolor utspridda över 

Sverige med tonvikten på Stockholmsområdet. Listan var förmodligen inte heltäckande men 

den fyllde ändå sitt syfte att ge mig kontakter till möjliga respondenter.  

 

I en första urvalsprocess valde jag att utesluta AST-enheter som inriktas enbart på individuellt 

alternativ och introduktionsprogram. På dessa typer av program kan elevernas studieplaner se 

mycket olika ut och i många fall läser eleverna högstadieämnen. Jag drog därför slutsatsen att 

jag inte kunde vara säker på att lärarna på dessa enheter verkligen skulle undervisa i 

gymnasiekurser. Jag valde att också utesluta skolor som valt en lösning med AST-enheter 

som resursstöd till integrerade elever på den större skolan. Efter den första 

urvalsgenomgången återstod 32 skolor som jag sedan specialstuderade utifrån respektive 

hemsida. Efter en genomgång kunde jag sortera bort ytterligare ett antal skolor utifrån vilka 

program som erbjöds eller om informationen var otillräcklig i sammanhanget. Jag 

kategoriserade dem som ”ja”, ”nej” och ”kanske” utifrån hur de passade mina syften. Efter 

denna genomgång återstod 19 skolor spridda över landet dock med merparten i Stockholm. 

Ytterligare en skola tillkom efter ett tips från en kollega.  

 

Jag skickade en förfrågan (se bilaga 1) till samtliga dessa tjugo skolor i ett första skede. Det 

blev ganska få omedelbara svar. Efter cirka en vecka hade jag bara bokat två samtal. För att 

öka chansen till att hitta flera respondenter skickade jag ut mail till dem jag kategoriserat som 

”kanske”, vilket blev ytterligare åtta skolor. Totalt alltså 28 skolor. Jag tog telefonkontakt 

med skolorna lite allteftersom för att försöka hitta fler respondenter och efter hand bokades 

fler samtal in. Det var lite svårt att komma i kontakt med många av skolor för att följa upp 

mailen. Det visade sig att mailen gärna stannade på rektorsnivå. Det var dessutom svårt att nå 

rektorerna via telefon. Det gick lättare när jag sen började vända mig direkt till 

samhällskunskapslärare. På detta sätt fick jag även tips på fler lärare att kontakta, genom ett 

snöbollsurval bokades ytterligare några intervjuer in. Jag fann ytterligare någon respondent 
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genom att kontakta egna personliga kontakter som kunde tipsa mig vidare. När jag bokat 

tillräckligt med intervjuer slutade jag att följa upp resterande kontaktförsök (Bryman 2015).  

De lärare som visat intresse för att delta kontaktades sedan med ytterligare ett 

informationsbrev (se bilaga 2) med ytterligare information om studien, en utarbetad 

samtalsguide och också ett samtycke. Det var viktigt att ge övergripande information samt ett 

antal frågor så att den som ville skulle kunna förbereda sig. Det etiska samtycket poängterade 

min strävan efter anonymisering i hela arbetsprocessen och att respondenterna när som helst 

skulle kunna avsluta sitt deltagande i studien (Kvale & Brinkmann 2014). Totalt sett 

genomfördes sedan åtta intervjuer varav fyra lärare inom Stockholmsområdet. Resterande var 

spridda över landet.  

 

Samtalsguiden 

Den här studien bygger på en halvstrukturerad samtalsguide inspirerad av Kvales sätt att 

beskriva den kvalitativa livsvärldsintervjun (Kvale & Brinkmann 2014). Samtalsguiden är 

utformad efter inläsningen av teori och de funderingar jag hade som passade till uppsatsens 

frågeställningar. Jag försökte ställa frågor som dels fångade in hur lärarna jobbar i sin vardag 

men också om sådant som skulle ge mig information om vad Gy11 har inneburit. Jag strävade 

efter att skapa relevanta frågor men också en struktur som skulle stämma överens med en 

naturlig ordningsföljd i ett samtal. Samtalsguiden följde också en struktur som skulle hjälpa 

mig att identifiera den inre och den yttre gränsen med syfte att lättare få syn på friutrymmet 

(se bilaga 2).  

Jag funderade mycket över hur mycket man i en sådan här process kan komma att ställa 

ledande frågor. Då jag valt att undersöka något jag själv arbetar med medför det automatiskt 

att jag har en stor förförståelse, det medför både för- och nackdelar. Förförståelsen har gett 

mig möjlighet att ställa fördjupande frågor i syfte att få större kunskap om en upplevd 

situation och ett upplevt problem. Risken är förstås att man förutsätter för mycket och därmed 

kan ställa ledande frågor eller missa viktig information (Kvale & Brinkmann 2014).  

Jag valde därför att genomföra en pilotintervju som dels hjälpte mig att eliminera eventuella 

förutfattade meningar och dels testade hur samtalsguiden skulle komma att fungera i 

praktiken. Efter pilotintervjun upplevde jag att svaren blev allt för flytande vad gällde främst 

de didaktiskt frågorna. Jag la därför in mer konkreta frågor i hopp om mer utförliga svar som 

sedan skulle kunna analyseras mer förutsättningslöst. De konkreta frågorna bestod av citat 
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hämtat från styrdokumenten om samhällskunskapsämnets syfte. Citaten passade dels in på 

Odenstads tre samhällsdidaktiska profiler och dels in på sådant som just AST-elever kan 

förväntas ha extra svårt för. Jag passade därutöver på att fråga särskilt om hur lärarna hjälper 

elever att utveckla det vetenskapliga förhållningssättet. Det här är en aspekt som Gy11 

fokuserar på. Till saken kan också nämnas att i Långström och Virtas nya upplaga från 2016 

så fokuserar man ytterligare på just det vetenskapliga förhållningssättet.  

 

Intervjuerna 

Efter justeringen av samtalsguiden så genomförde jag samtliga intervjuer utifrån den. Jag fann 

den väl fungerande, det möjliggjorde senare jämförelser och underlättade tolkningsarbetet. 

Intervjuerna blev förstås inte helt lika bara på grund av detta. Det blev efterhand allt lättare att 

genomföra intervjuerna och greppa informationen. Jag upptäckte att mycket av den 

intressantaste informationen kom i slutet av intervjun, när alla officiella frågor var avklarade. 

Det kändes viktigt att ta till vara på detta. Jag blev samtidigt allt mer säker, kunde ställa fler 

följdfrågor och hoppa lite friare mellan frågorna, allt för att skapa ett naturligare flöde i 

samtalet. Under resans gång uppstod intressanta saker som det var möjligt att fokusera mer på 

i efterföljande intervjuer. Jag insåg exempelvis att de flesta respondenterna undervisade i fler 

än bara Sh1b-kursen och att detta fick konsekvenser för hur man la upp undervisningen i sin 

helhet. Därför kom samtalen att till viss del handla om även Sh2 och Sh3.  

Jag kom även att börja intressera mig mer för kunskapssyn och hur lärarna tänkte om hur man 

bygger upp kunskap. Detta ledde till att jag fokuserade mer på hur man konkretiserar saker 

och hur man bygger upp abstraktioner under andra hälften av intervjuerna. Från början hade 

jag även tänkt fråga specifikt om anpassningar och särskilt stöd men fann ganska snart att 

detta låg inbakat och som en grundförutsättning för själva AST-enheterna, varför dessa frågor 

hamnade i mindre fokus. I början vinnlade jag mig om att vara ytterst noga med att inte 

påverka svaren. Efter hand märkte jag att det tyvärr skapade lite distans vilket ledde till 

funderingar på om respondenterna kanske kände sig synade. En intervju är dock inte ett fritt 

samtal och därför fortsatte jag den inslagna vägen att inte berätta speciellt mycket om mig 

själv. Jag luckrade dock upp detta något efter hand när jag märkte att frågorna jag ställde 

upplevdes angelägna och att lärarna verkade känna igen de tankegångar jag pratade om. Jag 

fann stöd i ovanstående tillvägagångssätt i Kvales beskrivningar av intervjukvalitet (Kvale & 

Brinkmann 2014).  
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Intervjuerna och tekniken 

Det hade förstås varit önskvärt att träffa alla respondenter ansikte mot ansikte. Detta var dock 

inte möjligt dels på grund av den givna tidsramen och dels för att de respondenter som 

tackade ja till att delta befann sig långt bort. Jag fick istället ta tekniken, Skype och telefon, 

till hjälp och kunde på så sätt intervjua personer på ganska långt avstånd. Detta möjliggjorde 

också ett större antal respondenter. Sex intervjuer gjordes via Skype och två gjordes via 

telefon. Varje intervju varade minst en timme, ungefär hälften varande lite längre än så. Att 

prata med någon via Skype fann jag som ett fullgott alternativ när jag väl hade vant mig. Att 

prata via telefon var mer anonymt, det var svårare att minnas samtalet efteråt. Jag tror dock 

inte att detta har spelat någon avgörande roll. Sju intervjuer spelades in i sin helhet. Vid en 

intervju fungerade inte tekniken alls. Jag löste det hela med att sammanställa intervjun med 

hjälp av anteckningar. Sammanställningen skickades sedan till respondenten som godkände 

innehållet.  

 

Transkribering 

Alla utom en intervju spelades in och transkriberades sedan. Själva transkriberingsprocessen 

tog lång tid men själva tekniken fungerade över förväntan. Vid några tillfällen var det svårt att 

höra exakt vad som sades på inspelningarna, eller så uppstod tveksamheter över den egentliga 

innebörden när jag lyssnade av i efterhand. Ju mer jag blev medveten om detta desto 

noggrannare blev jag att ställa följdfrågor som bekräftade innebörden i utsagorna. När jag 

blev säkrare på att tekniken verkligen fungerade så kunde jag också avveckla antecknandet 

vilket gjorde det lättare att koncentrera sig på vad som verkligen sades och hur det sades. Jag 

valde att transkribera det respondenterna sade så ordagrant som möjligt för att kunna citera 

materialet om jag så önskade. Jag fann det dock poänglöst att skriva ut exakt vad som sades 

inklusive pauser och alla talspråkliga varianter. Genom att ge uttalanden ett lite mer skriftligt 

språk tog utskrifterna mindre tid och då hade jag möjlighet att ha fler intervjuer.  Där lärare 

pratar om elever har jag konsekvent skrivit ”hen” för att utesluta eventuella identifikationer. 

Jag har helt uteslutit detaljer som kan föra tankarna mot speciell person, ett visst geografiskt 

håll eller en viss skola (Kvale & Brinkmann 2014).  

Vid avlyssningarna kunde man också slås av att många respondenter funderade ordentligt 

innan de svarade på frågorna. Det sammanlagda intrycket är att det inte har varit alldeles lätt 

att besvara frågorna. Jag gissar att en del har handlat om att det ibland kan vara svårt att 

teoretisera över sitt vardagsarbete. Kanske börjar man fundera på vad man faktiskt gör, och 
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varför, och blir osäker. Jag kan heller inte bortse från att det handlar om att lärarna faktiskt har 

ganska många svåra situationer att reda ut. Många gånger är det också svårt att svara generellt 

på frågor när elevgruppen består av så många individuellt skilda personer. Kanske handlar 

lärarnas tvekan om att man funderar över vad man ”får” göra och inte. Kanske har man tagit 

många obekväma beslut som man inte alltid vet om de har varit korrekta eller inte? Jag har 

vinnlagt mig om att ta med detta i beräkningen vid analysen av svaren.  

 

Tolkning och analys av transkriberingarna 

En initierande del av kategoriseringen gjordes redan i samband med att samtalsguiden skrevs. 

Där fanns naturliga avdelningar i samtalsflödet som stämde överens med syftesfrågorna. Detta 

kunde markeras redan i transkriberingsfasen och sen renodlas efter genomläsning av 

utskrifterna.  Bergs begrepp ”inre och yttre gränsen” låg som en allmän struktur och sortering 

över materialet. Lärarnas berättelse om styrdokumenten och vad dessa medför för 

undervisningen sorterade jag under kategorin yttre gräns. Här samlades främst sådant som 

kunde besvara den andra frågeställningen. Lärarnas berättelse om sin egen skola och dess 

struktur sorterades till den inre gränsen. De två gränserna kunde sedan hjälpa mig att 

identifiera det som skulle kunna betraktas som friutrymmet.  

Under rubriken friutrymme samlades det som i huvudsak besvarade den första 

frågeställningen. Odenstads (2012) tre ämnesprofiler låg sedan som grund för att sortera och 

få syn på lärarnas berättelse om val av mål, innehåll och metod inom sitt friutrymme. Under 

profilen orienteringsämne kategoriserade jag sådant som visar hur lärarna arbetar med 

samhällskunskapsämnet som fokuserar på kunskaper om institutioner och begrepp. Under 

profilen analysämne samlade jag sådant som visar hur lärarna lär ut och tränar eleverna till att 

se orsaker och konsekvenser, arbeta med teorier och modeller, jämföra, se saker från olika 

perspektiv och se för- och nackdelar. Under denna profil lade jag också det som kunde 

relateras till lärarnas undervisning i ett vetenskapligt förhållningssätt. Under profilen 

diskussionsämne hamnade lärarnas berättelse om hur de tränar eleverna att diskutera, 

resonera, argumentera och ta ställning.  

Nästa steg var att enligt Bryman läsa igenom transkriberingarna flera gånger och skriva så 

kallade memos eller olika markeringar i det transkriberade materialet, för att särskilja var och 

vad respondenterna sagt. På så sätt blev det lättare att ställa samman uttalanden och exempel i 

olika mönster. Jag gick sedan igenom materialet systematiskt flera gånger utifrån alla de 
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aspekter jag ville belysa. Jag sammanfattade och försökte se vilka mönster, nivåer, strategier, 

arbetssätt och dimensioner som framträdde. Jag sökte också efter det som stack ut från 

mönstret i form av olika exempel (Bryman 2015). Lärarnas berättelse om målet för sin 

undervisning satte jag sedan i relation till Långström och Virta. Samma författares tal om 

kunskapssyn hjälpte mig slutligen att analysera lärarnas berättelse om val av metoder och 

innehåll i friutrymmet (Långström & Virta 2016). För att belysa delar av innehållet närmare 

har jag valt att citera lärare där jag har ansett det lämpligt (Bryman 2015). Jag har benämnt 

lärarna som Lärare A-H.  

 

Validitet och reliabilitet 

Begreppen validitet och reliabilitet medför en rad svårigheter när det kommer till en kvalitativ 

undersökning. Validitet, hur väl en undersökning undersöker det som är avsikten, förknippar 

jag med min strävan efter att arbeta fram en väl genomtänkt samtalsguide. Lärarna som deltar 

är alla personer med erfarenhet av det jag frågar efter. Det borgar, vid sidan av min egen 

erfarenhet, för att vi tillsammans kunnat tolka det som ligger till grund för den här 

undersökningen. Min upplevelse är att respondenterna har varit väl förberedda inför 

intervjuerna. Intervjufrågorna täcker egentligen olika kunskapsområden, när jag dels frågar 

om sådant som respondenterna gör och dels vad de tycker om olika fenomen. Jag har försökt 

vara nogsamt medveten om ifrån vilket håll jag frågar och redovisa detta så tydligt jag kan. 

Reliabilitet, hur tillförlitlig metoden kan anses vara, förknippar jag i min strävan efter att 

redovisa tillvägagångssätt, val och överväganden så tydligt som möjligt. Även när det gäller 

tolkning och presentation av resultaten är strävan efter att vara så tydlig och öppen som 

möjligt. Ett sätt att tydliggöra är att citera det jag lämpligast tycker illustrerar resultaten 

(Bryman 2011).  
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Resultat 

Resultatdelen bygger på intervjuer med åtta lärare. Samtliga arbetar på skolor som har 

anordnat någon form av separat AST-enhet, vars själva syfte är att rikta sig till och anpassa 

undervisningen för elever med AST-diagnos. Anpassningarna kan handla om egna hemvister, 

egen arbetsplats, små grupper, egen studietakt och individuell studieplan. I och med detta så 

försöker man kompensera för många delar av diagnosen. Ett led i detta är också att ha lugn 

studiemiljö och hög personaltäthet. Vanligt är att AST-enheterna är förlagda i anslutning till 

en större skola och ibland finns också ett visst utbyte eller samarbete med den större 

verksamheten. Lärarna har arbetat med AST-elever allt från några år upp till femton år. De 

flesta lärarna har arbetat på andra skolor innan sin nuvarande arbetsplats, ungefär hälften har 

tidigare erfarenheter från grundskolan. Samtliga lärare har undervisat i Sh1b och flera 

undervisar även i Sh2 och Sh3. Lärarna undervisar elever som läser nationella program, både 

yrkesförberedande men främst högskoleförberedande. De flesta lärarna arbetar enbart på 

AST-enheten men några delar sin tid med den större skolan.  

 

Jag börjar som inledning med att redogöra för lärarnas allmänna berättelse om elevernas 

svårigheter. Därefter fokuserar jag på det som kan relateras till den inre gränsen. Sen 

fokuserar jag på att besvara den första frågeställningen och därmed redogöra för vad lärarna 

väljer att använda sitt friutrymme till, vad gäller tolkning av undervisningens mål och deras 

val av innehåll och metod. Här tar jag Odenstads tre ämnesprofiler som strukturhjälp. 

Slutligen fokuserar jag på den andra frågeställningen och redovisar lärarnas berättelse om 

dilemman, svårigheter och möjligheter. Här handlar det om det som kan relateras till den yttre 

gränsen.  

 

Lärarnas allmänna berättelse om elevernas svårigheter 

Inledningsvis kan jag konstatera att de intervjuade lärarna ger en samstämmig bild av vilka 

typer av diagnosrelaterade svårigheter eleverna har. Man nämner de konkreta tänkandet som 

gör det svårt att tänka abstrakt och central koherens som gör att eleverna fastnar i detaljer. 

Helhetstänkandet är en utmaning och det blir svårt att vandra mellan teori och verklighet och 

att klara av färdigheter som att analysera, reflektera eller dra slutsatser. Lärarna tar också upp 

perspektivtänkandet, att eleverna ser ensidigt på saker och att det är svårt att förstå eller 

värdera hur andra människor tänker. Samtliga lärare berör svårigheter i att förstå begrepp 

antingen för att man har för lite kunskaper med sig från tidigare eller att det berör det konkreta 
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tänkandet. De kognitiva svårigheterna visar sig i att det är svårt att genomföra komplexa 

uppgifter, skriva längre texter om abstrakt innehåll och att genomföra olika typer av 

presentationer. Lärarna berör också exekutiva svårigheter som visar sig i att eleverna generellt 

sett har en svag inre motor, har svårt att jobba hemma eller kan ha ett svagt arbetsminne. 

Förmågan att prestera i skolan berörs av lärarna på olika sätt. Flera sätter det i relation till 

elevernas allmänna mående som hänger ihop med medicinering, perioder av depressioner och 

ångest. Alla lärare poängterar dock att eleverna är väldigt olika sinsemellan. Många elever 

klarar ovanstående mycket bra men behöver hjälp med vissa delar. 

 

Lärarnas berättelse om den inre gränsen 

Då en av frågeställningarna i den här uppsatsen handlar om att undersöka vad lärarna 

använder sitt friutrymme till, har jag tyckt att det varit lämpligt att få en antydan om var 

gränserna för det här friutrymmet går. Det har inte funnits utrymme inom ramen för studien 

att göra en egentlig undersökning av skolornas inre skolkultur (Berg 2003) men jag har ändå 

passat på att fråga respondenterna om deras uppfattning om vad som hjälper respektive 

begränsar dem när det kommer till deras egen skolenhet. Tanken är att detta i alla fall ska ge 

en antydan av det Berg kallar den inre gränsen.  

Lärarna ger en ganska samstämmig bild av de möjligheter som finns inom sina enheter. 

Lärarna uttrycker att de arbetar i flexibla organisationer som är skapade utifrån elevernas 

behov. Man säger sig ha god support och förtroende från skolledning och att de resurser som 

behövs tilldelas. Här finns möjligheter till samarbete över ämnesgränser, flexibla lösningar, 

gemensamma förhållningssätt, kontinuerlig fortbildning, extra inköp och stöd och hjälp i 

kollegiet. Graden av att arbeta autonomt varierar men samtliga lärare uttrycker ändå stora 

möjligheter att kunna forma sin undervisning så som man själv vill.  

Lärarna uttrycker också begränsningar i sitt vardagsarbete men dessa handlar främst om 

sådant som kan relateras till det Berg kallar skolans yttre gränser (Berg 2003). De 

begränsningar som direkt kan relateras till det som Berg kallar skolornas inre gräns är 

framträdande få. Det är egentligen bara en lärare som uttrycker att hens skola numera har 

svårare att arbeta flexibelt. Här rör det sig om det läraren beskriver som en nitisk chef som är 

allt för regelstyrd i exempelvis frågor om dokumentation och att närvara på olika möten. 

Begränsningarna som uttrycks kan annars handla om tidsutlägg för kurser eller att man saknar 
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tillräckliga möjligheter för en- till en-undervisning. En lärare uttrycker att det täta arbetet i ett 

arbetslag möjligen sätter hinder för att man själv kan utvecklas i sin egen ämnesdidaktik.  

Sammanfattningsvis ger lärarna en ganska enad bild av sina skolor. När det gäller skolans inre 

struktur så upplever man sig fri att utforma sin undervisning utifrån elevernas behov. Arbetet 

är kanske inte alldeles enkelt men man har möjlighet att försöka göra det som behövs, eller 

som lärare D uttrycker det: ”Själva skolorganisationen tror jag inte begränsar mig alls för att 

vi är ju en skola som riktar oss till den här målgruppen elever och det är ju liksom det vi gör 

här.” 

Denna beskrivning av den inre gränsen använder jag som en del av ramen för lärarnas 

friutrymme. Jag kompletterar ramen när jag återkommer till lärarnas berättelse om Gy11, 

styrdokument och kunskapskrav, det vill säga det som kan relateras till den yttre gränsen.  

 

Första frågeställningen  

a) På vilka sätt använder lärarna sitt friutrymme för att utveckla och anpassa sin 

undervisning av samhällskunskap vad gäller mål, innehåll och metod för just denna 

elevgrupp och dess specifika svårigheter? 

 

I det följande kommer jag att fokusera på lärarnas berättelse om hur de använder sitt 

friutrymme. Från den gemensamma bilden av elevernas svårigheter lyfter lärarna flera 

dimensioner i målet för sin undervisning. En dimension utgörs av att lärarna sätter den 

praktiska aspekten av samhällskunskapen i förgrunden och talar om att de vill ge eleverna en 

bättre chans att klara vuxenlivet, att de ska kunna vara med och påverka och att hitta sin roll 

som samhällsmedborgare oavsett hur framtiden kommer att se ut. Här vill lärarna ge eleverna 

förståelse för hur samhället fungerar och insikt i rättigheter och skyldigheter. Lärare D 

uttrycker det så här:  

”Ja, det långsiktiga målet är ju att bli en medveten samhällsmedborgare. 

De kommer ju ställas inför massor av val i hela sin framtid. Det bör ju 

vara genomtänkt det där valet. De är röstberättigade, de kommer ju att 

rösta. Men även i ekonomi och sådana saker kommer det massor med val. 

Pensioner, lån och hela den biten.”  
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En annan dimension utgörs av att lärarna poängterar att undervisning handlar om att stärka 

elevernas språkliga färdigheter eftersom det är grunden till att förstå vad som händer i 

omvärlden. Lärare G uttrycker det med följande:  

”Jag vill att mina elever ska ha en stärkt litteracitet. Sh1b är för mig 

enormt styrd av just begreppskunskap, att kunna navigera i alla de här 

begreppen. Att kunna förstå vad som händer i omvärlden. För att bli 

samhällsmedveten så måsta man kunna språket.”  

 

Ytterligare en dimension utgörs av att sträva efter att hjälpa eleverna att utveckla sitt tänkande 

så att de klarar en högre abstraktionsnivå med syfte att klara högre studier. Lärare F uttrycker 

detta så här:  

”Jag är lite petig när det kommer till det [rapportskrivning, min 

anmärkning] men jag tror att det är något de kommer att ha användning 

för. Jag utgår nämligen från att våra elever ska plugga vidare på 

universitetet för idag så behövs det. Man måste plugga vidare. Det är 

jättesvårt att få ett arbete idag. Det är ju det vi ska förbereda dem för, 

känner jag. Och på universitetet skriver man rapporter.”  

 

Jag känner igen lärarnas resonemang från Långström och Virtas sammanställning över lärares 

undervisningsmål, men ser också att det här finns ett längre tidsperspektiv. Lärarna i den här 

studien funderar mycket på hur eleverna ska klara sig senare i livet och hur man klokast ska 

lägga upp undervisningen utifrån detta. Lärare C uttrycker det med följande: ”Det är ju 10-

15% som läser vidare, det är inte mer just nu. Då är det ju frågan om vi ska använda tiden 

mer så att de får testa på och jobba. Att de får komma ut lite, det blir ju lite skyddad verkstad 

här.” 

 

Om man ser till lärarnas och skolornas allmänna upplägg av kursen Sh1b så är själva 

innehållet när det kommer till arbetsområden mycket likt. Samma arbetsområden återkommer 

i samtliga lärares berättelser. Valet av ordningsföljden på ett årsupplägg av kursen blir också 

tämligen likartat såtillvida att man verkar förlägga statsskick, demokrati-diktatur, mänskliga 

rättigheter på hösten, för att koncentrera sig på ekonomi, privat- och nationalekonomi på 

våren. Det är upplägget i det centrala innehållet som styr detta och det faktum att det numera 

är mer uttalat vad som ska ingå i kursen.  
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Ser man istället till val av arbetssätt skiljer sig dock beskrivningarna betydligt åt. Det går inte 

att klassificera lärarna enligt ett visst arbetssätt man kan dock se olika typer, eller drag, av 

övergripande generella lösningar. En generell lösning är att följa lärobokens upplägg med 

motiveringen att det hjälper eleverna till en tydlighet i undervisning. Lärare D uttrycker det så 

här:  

”Jag brukar jobba med en lärobok från Liber som är lite mer konkret. Jag 

använder den kortare varianten. Sen kör jag en ingång, oavsett om det är 

teoretiskt eller praktiskt program. Jag använder den också till alla 1-

kurser, både Sh1b som den egentligen är till för, och Sh1a1. Sen väljer 

jag vilka delar jag tar ur boken hela tiden så de kortare kurserna får 

nedkortat innehåll. För de längre kurserna tar man hela innehållet.[ 

]Uppläggningsmässigt följer jag läroboken. Det blir lätt för eleverna.” 

 

Tydlighet är också motiveringen till de lärare som beskriver att de bedriver en mer klassisk 

form av undervisning. Den här generella lösningen handlar om en undervisning som följer en 

ordningsföljd med lärarledd genomgång, elevarbete (ofta med hjälp av instuderingsfrågor) 

följt av ett prov, en essäuppgift eller en inlämningsuppgift. Lärare H berättar så här: ”Ganska 

traditionellt, vi gör checklistor, instuderingsfrågor med kortare analysfrågor i, beroende på 

vilken typ av uppgift det är. Jag har två prov i Sh1b, jag har prov på statsskick och ekonomin. 

Annars har jag inlämningsuppgifter främst. [ ] Jag tycker det fungerar bäst.” Några av dessa 

lärare påpekar att det inte är så stor skillnad på deras enheters undervisning jämfört med den 

stora skolans. Det som skiljer är förstås den extra hjälpen och möjligheter till lugnare miljö, 

annars inte så mycket annat. En av dessa lärare jobbar till exempel på en enhet där man 

samläser med den stora skolan och följer den allmänna plan som gäller alla elever oavsett 

program eller diagnos.  

Ytterligare en generell lösning kan man hitta hos lärare C som berättar att enheten nu valt att 

lägga om undervisningen genom att samarbeta mer tätt tillsammans med svenska och historia. 

Här har man satsat på att synkronisera de olika ämnenas centrala innehåll och sedan skapat 

fyra större undervisningsblock som läses i större schemalagda enheter. Denna enhet har också 

satsat på att skapa flera gemensamma arbetssätt på hela enheten, något som ska genomsyra 

hela elevens skolvardag. Det sistnämnda känns igen i flera av lärarnas berättelser där 

enheterna jobbar med olika typer av exempelvis skrivmallar i alla ämnen för att underlätta för 

eleverna.  
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Ytterligare en annan typ av generell lösning hittar jag hos lärare D som försöker utgå från 

dagsaktuella händelser och genom dessa samtalar och diskuterar sig genom kursens innehåll 

tillsammans med eleverna:  

”Diskussionsfrågor och diskussionstänkandet. Jag bygger mycket 

undervisning på diskussion med klassen. [ ] Mycket jobbar vi faktiskt 

kring dagsaktuellt. Åtminstone vid ett tillfälle i veckan, oftast två och 

kanske till och med alla tre tillfällena jag har med dem så börjar vi 

lektionen med en nyhetsgenomgång. Det är ju lite dubbelt syfte, att de ska 

följa med lite grann och se, men också att förklara händelser som är i 

världen.”  

Samtalandet som metod återkommer hos de flesta lärarna men här tolkar jag det som en form 

av grundmetod.  

Lärare F har istället satsat på något som skulle kunna betecknas som ”medveten variation” där 

hen vinnlägger sig om att inte ha samma arbetssätt hela tiden: ”Jag försöker ha olika metoder 

hela tiden. Sen tycker jag också att det är kul att inte ha samma hela tiden. Jag tycker det är 

kul med samhällskunskap, för man kan ju använda mycket olika metoder och arbetsformer i 

ämnet.” 

Parallellt med denna bredd av generella lösningar finns hos samtliga lärare starkt utpräglat 

arbetssätt av individuella lösningar för att hjälpa eleverna. Det kan handla om att hitta 

anpassade texter, repetera, förändra uppgifter, ge individuella exempel att relatera till och 

individuella och kompletterande sätt att redovisa sina kunskaper. Lärare H berättar så här:  

”Jag gör alltid muntliga kompletteringar direkt efter prov. Jag tar in ett 

prov och sen går vi genom det en och en. Sen tar jag kompletterande 

frågor. Frågar dem oftast om de vill göra det nu eller om de vill läsa på 

lite och göra det sen. De väljer olika. En del klarar det med en gång. Det 

är oftast analysen som saknas och då kanske de kan göra den muntligt om 

de inte har gjort det skriftligt och klarat det på så sätt.”  

 

Främst handlar de individuella lösningarna om ett ständigt samtalande med elever, en till en 

men också i grupp, för att hjälpa dem på traven. Individuella samtal sker om ämnet, uppgifter 

och i samband med utvärderingar av elevens prestationer. Samtalandet förtydligar, förklarar, 

kompletterar och lämnar inte eleven ensam med varken utvärderingar eller uppgifter. De 

individuella lösningarna handlar annars ytterst om att skapa goda relationer, trygghet och tillit 

hos eleverna. Lärarna använder sin person som det främsta redskapet till detta, lärare F 

uttrycker detta så här:  
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”En sak kan ju fungera för en elev men för en annan så fungerar det inte. 

Jag kan ta en elev på ett sätt och vara lite hård eller skoja till det, fungerar 

jättebra och till slut skrattar han eller hon och så kommer de igång. 

Medan en annan kanske inte fixar det, där måste jag ha en annan ingång 

för att möta den eleven. Det är lite det där man måste hitta och jag är ju 

den person jag är, men med det här så måste man hitta andra sätt att vara 

på. Man måste vara lite som en kameleont för att kunna nå ut till alla.” 

 

Jag ska nu gå över till att beskriva hur lärarna väljer att jobba mer specifikt med de delar som 

just AST-elever kan förväntas ha extra svårt för. Jag utgår från Odenstads (2012) tre 

ämnesdidaktiska profiler. Under profilen orienteringsämne har jag kopplat frågor kring 

språkliga förmågor, hur man hanterar svåra begrepp samt hur man konkretiserar komplexa 

företeelser samt ökar abstraktionsnivån. Under profilen analysämne har jag lagt 

styrdokumentens betoning på vetenskapligt förhållningssätt som tillkommit med Gy11. Under 

denna profil lägger jag också förmågan att se saker utifrån olika perspektiv. Under profilen 

diskussionsämne har jag tagit fasta på hur lärarna utvecklar elevernas kommunikativa 

förmågor. I samtalsguiden kopplade jag specifika citat för att kunna ställa mer konkreta frågor 

till respondenterna (se bilaga 2).  

 

Profil 1 - Orienteringsämne 

Odenstads första profil hanterar samhällskunskapen som ett orienteringsämne där eleven ska 

få kunskaper om olika begrepp och institutioner. Fokus handlar om hur samhället är 

organiserat. Till denna profil har jag räknat in hur lärarna arbetar med begrepp allmänt sett 

men med fokus på den första syftesformuleringen, som finns i styrdokumenten för ämnet 

samhällskunskap (demokratimodeller, politiska system, påverkansmöjligheter se citat bilaga 

2). Jag har också riktat in mig på hur lärarna gör för att konkretisera svåra företeelser och 

begrepp samt hur man resonerar kring att öka abstraktionsnivån hos eleverna. 

Under denna profil är det många av lärarna som påpekar att det centrala innehållet i Sh1b är 

svårt, stort och omfångsrikt. Lärarna tar upp att kursen består av många, för eleverna, okända 

och svåra begrepp och det är stor skillnad på vilka förkunskaperna är från grundskolan. Den 

här begreppsfokuseringen framträder mer i lärarnas berättelse om syftesinnehåll som kretsar 

kring statsskick och politiska system än om annat. Man upplever kursen fragmentarisk och 

flera lärare påpekar att det därför är lätt att hamna på en allt för ytlig nivå och att det kan vara 

svårt att binda ihop alla delar eller med nästkommande moment. Lärarna påtalar att de känner 
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sig jäktade att hinna med allt. Lärare C tror att det hela kan ha att göra med att det här 

innehållet förefaller mer lagbundet, fastställt och systembaserat än annat.  

En strategi att lösa det här är att lärarna utgår från det centrala innehållet och bygger olika 

arbetsmoment utifrån det. På det här sättet talar man om att Sh1b-kursen blir en form av 

baskurs där grundkunskaper ska etableras, för att i ett senare skede kunna börja analysera mer 

på djupet i takt med att man tränar eleverna för att klara av mer avancerade färdigheter.  

Genom att bryta ner det centrala innehållet i mindre bitar så kan man sedan, med lärobokens 

hjälp, ”beta av” ett område i taget för att säkerställa att eleven får med sig alla delar. I 

praktiken är det flera lärare som ägnar sig mer åt att följa lärobokens upplägg i samband med 

statsskick och politiska system jämfört med andra delar av kursen. Motiveringen är att det blir 

mest logiskt och tydligt för eleven att följa läroboken. Det är också vanligare att man testar 

kunskaperna inom dessa arbetsområden med just prov. 

På lärare C:s enhet är strategin något annorlunda. Där har man medvetet börjat jobba mer med 

ämnessammanslagning och genom ett mer styrt urval i kursen, samt gemensamma 

lässtrategier, försöker man spara tid för att hinna med hela centrala innehållet. Den 

gemensamma lässtrategin är en gemensam läsmall och högläsning i grupp. Genom läsmallen 

tränas sedan eleverna att bearbeta innehåll och begrepp i texter och detta sker samtidigt i alla 

ämnen. Rutinen och upprepningen är en hjälp att på sikt kunna utföra den fördjupade 

lässtrategin på egen hand men samtidigt något som gör det lättare för eleverna att minnas. Det 

hela ger också gruppen en gemensam bas att stå på.  

 

När det gäller att göra kunskapsinnehållet mer lättförståeligt för eleverna finns det flera olika 

strategier hos lärarna. Ett sätt är att försöka utgå från eleven och förankra begreppen i 

elevernas egen begreppsvärld. Här kan man exempelvis diskutera demokratimodellen genom 

att knyta den till skolvärlden eller utgå från de filmer eller spel eleverna konsumerar. Lärare C 

påpekar att det går att jämföra och dra paralleller till utarbetade politiska system utifrån 

böcker som The Hunger Games, att genom detta kunna närma sig vårt politiska system. Ett 

annat sätt är att låta eleverna välja dagsaktuella händelser och förklara dessa genom att dra 

paralleller till dåtid, olika maktnivåer och diskutera hur dessa påverkar lokalt, regionalt, 

nationellt och internationellt.  
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Ett annat framträdande sätt är att försöka visualisera och konkretisera vad begreppen betyder 

och hur de hänger samman. Lärarna använder gärna bilder, modeller och flödesscheman och 

försöker dra dessa ut till verkligheten. Visualiseringen och konkretiseringen gör att man inte 

behöver använda så mycket text, något som annars upplevs svårt för eleverna. Flera lärare 

motiverar visualiseringen utifrån att det är vanligt att AST-elever tänker i bilder och det därför 

kan vara lönande. Att använda filmer och kortare klipp är ett annat sätt att visualisera. Här 

nämner lärare F filmen Ants som ett sätt att illustrera ideologier och vänster-högerskalan.  

Bakom arbetet med samhällskunskap som ett orienteringsämne finnas något olika strategier 

att öka abstraktionsnivån hos eleverna. Några lärare utgår från helheten först genom att ta en 

komplex frågeställning eller begrepp och sen systematiskt bryta ner den i mindre bitar. Ett 

annat sätt att resonera är att ta smådelarna, begreppen och olika företeelser först, för att sedan 

lägga bitarna till en större enhet. Genom att fokusera på fakta och begrepp, ett i taget, kommer 

man successivt på en högra abstraktionsnivå. Här handlar det sen om att hjälpa eleverna att se 

mönster och att gruppera enheter. Att på detta sätt utgå från delarna eller helheten är ett sätt 

att arbeta med det konkreta och det abstrakta.  

 

Profil 2 – Analysämne och vetenskapligt förhållningssätt 

Odenstads andra profil handlar om att samhällskunskapen är ett analysämne. Hon har lyft in 

förmågorna analysera, se för- och nackdelar och orsak-konsekvenser-åtgärdstänkande i denna 

profil. Jag har lagt till det vetenskapliga förhållningssättet samt förmågan att se saker utifrån 

olika perspektiv. Det första tillägget motiveras av den fokusering som vetenskapligt tänkande 

har fått i Gy11. Det andra tillägget är relevant utifrån diagnosrelaterade svårigheter som 

Theory of mind. Jag önskade få konkreta exempel på hur lärarna arbetar kring dessa 

färdigheter och har därför ställt frågor kring direkta citat hämtade från ämnets syfte (se bilaga 

2).  

När det gäller profil 2 är lärarna mer tydliga med att det här finns uppenbara svårigheter för 

eleverna med AST och att det därmed blir viktigare med var man lägger fokus och hur 

progressionen sker över tid. Att tänka i flera perspektiv och i olika teorier och modeller kan 

vara ovant för eleverna. Lärarna påpekar att eleverna inte kommer så långt med detta i Sh1b, 

de tänker ofta statiskt och kan fastna i detaljer eller bli oroliga och uppleva att ingenting är 

fast när man, som lärare A påpekar, ser sju olika riksdagspartier med olika lösningar och 

åsikter. Lärarna berättar att de försöker väcka intresse och i små steg introducera olika 
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modeller och teorier. Många av lärarna väljer framför allt att introducera och fokusera kring 

tänkande kring orsak och verkan och jobbar kontinuerligt med kausalitet och orsakskedjor. 

Flera lärare väljer att visualisera med hjälp av tabeller för att spalta upp 

orsak/konsekvens/åtgärd eller skillnader/likheter. Från början kan det räcka med att fylla i 

tabeller för att i slutet av kursen göra en större fördjupning. Här kan det handla om 

exempelvis en konfliktanalys. När det gäller modeller kan man exempelvis börja med utbud-

efterfrågan för att sen avancera till det ekonomiska kretsloppet.  

 Progressionen sker sedan i små och tydliga steg, såsom lärare G uttrycker det:  

”Att jobba med att jämföra. Första steget kan vara det som eleven nästan 

vet innan man ska göra det. Nästan som en deduktion. Du tror så här, du 

tror att invandrare eventuellt har svårt att få jobb-men nu måste du kunna 

förklara varför. Nu vill jag att vi hittar fem olika förklaringsmodeller på 

varför det är så här. Så kanske man ger dem tre och visar var de här 

källorna kan finnas så att man verkligen förbereder för att de ska lyckas. 

Nästa gång kanske de blir lite mer självgående och sen ännu mer. Jag tror 

att det går att lyckas, bara man har en bra pedagogisk utformning och 

annat sätt som fungera på just den eleven.”  

 

Sen gäller det att träna hela tiden, att ständigt återkomma till de analysmodeller man 

introducerat. Lärare C uttrycker det så här: ”Vi har också märkt att vissa saker måste man, i 

jämförelse med stora skolan, dra igenom kanske fem, sex, sju gånger innan det har satt sig.” 

 

En uttalad strategi som flera lärare nämner är att sätta ord på det eleven precis utfört, att vänta 

tills något skett och sen påtala detta. Att till exempel påtala när elever gör en analys eller 

tänker från ett annat perspektiv. Lärare F går ett steg längre och kopplar det även till 

kunskapskraven:   

”Om ni skulle svara på den här frågan, hur skulle ni svara då? Och så 

kanske de ger ett svar och då säger jag: Det där är ett E. Och sen frågar 

jag om de kan förklara mer, vad betyder det där ordet? Och då när det 

förklarar mer så säger jag: Men precis, nu börjar du komma upp till ett 

C!” 

 

När det gäller förmågan att se saker från olika perspektiv så relaterade jag den till ett citat om 

grupper och individers identitet, relationer och sociala villkor samt gruppers kategorisering 

och begrepp som gemenskap och utanförskap (se bilaga 2).  
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Lärarna relaterar frågeställningen till lite olika saker. En variant är att fokusera på individ och 

grupp genom ett arbete om subkulturer där eleverna får fördjupa sig i kännetecken och hur det 

relaterar till samhället. Ett snarlikt tänkande hittar jag hos de lärare som tycker sig täcka in 

området i början av kursen, där man ofta startar med det första kapitlet i läroboken, något som 

ofta brukar handla om normer, grupper, identitet. Ytterligare en variant är att knyta det hela 

till genus, klass och etnicitetfrågor eller arbetsfrågor som man ställer mot individ-, grupp- och 

samhälle-begreppen. Familjebegreppet är ytterligare en närliggande utgångspunkt. 

Lärarna försöker också närma sig perspektivtänkandet utifrån olika strategier relaterat till hur 

nära man kan gå eleverna. En lärare påpekar att många elever har jobbiga upplevelser tidigare 

i sitt liv och att det därför blir lättare om man diskuterar internationella frågor istället för 

exempelvis ungdomsfrågor. Andra uppmuntrar istället eleverna att arbeta med sådant som 

ligger dem varmt om hjärtat eller att utgå från det man vet eleven varit med om själv. Här 

hittar man också strategier som går ut på att få eleverna känna sig delaktiga genom att till 

exempel delta i den övriga skolans Pridevecka eller att ta till vara på de elever som vågar 

prata om sin diagnos.  

Lärare D, som bygger upp sin undervisning utifrån konkreta och aktuella händelser, ger 

exemplet med att ta upp IS och sen diskutera varför vissa från Sverige söker sig dit. Lärare C 

påpekar att hen på så sätt får in grupper, identitet, grupptryck, utanförskap och gemenskap.  

Flera lärare kopplar perspektivtänkandet till en möjlig väg att gå för att höja abstraktionsnivån 

för eleverna. Genom att tillsammans i gruppen tänka utifrån andra grupper försöker man lista 

ut vad andra kan tänkas vilja, känna eller tänka. Här har lärare och elever hjälp av begreppen 

”vi och dom”.  

När det kommer till att skapa situationer som syftar till att verkligen träna eleverna till att 

tänka i andra perspektiv, vill jag nämna följande exempel från lärare C:  

”Jag har utformat en egen liten visuell modell. Jag gör en massa 

streckgubbar på tavlan och ovanför är det som en stor ställning och längst 

upp på den ställningen så står det en person och tittar ner. Den personen 

brukar jag säga är samhällskunskapen som står och tittar ner på övriga 

gruppen. Sen brukar jag skriva att ställningen är uppbyggd av intervjuer 

utifrån undersökningar, statistik, samhällsforskning och så vidare. Och 

att samhällskunskapen kan se alla de här individerna, kan se en massa 

tendenser och så brukar jag ta upp lite tendenser. [ ] Sen säger jag att det 

här kan samhällskunskapen se om den här gruppen i stort men 

samhällskunskapen kan aldrig säga någonting om en av individerna. Sen 

brukar jag ringa in en person som kanske är Karin 17 år.” 
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Ett annat exempel på skapade situationer för att träna elever att tänka i olika perspektiv 

hämtar jag från Lärare C som berättar om hur hen brukar utgå från olika case som eleverna 

sen får reagera på. Eleverna skriver sen anonymt antingen i grupp eller på egen hand. Efter att 

läraren samlat in allas kommentarer digitalt tittar man gemensamt på allas versioner. Eleverna 

kan då se hur andra tänker och sen diskuterar man likheter och olikheter i svaren. Ett tredje 

exempel hämtar jag från lärare F som berättar att hen brukar undervisa om global ekonomi 

genom att eleverna läser texter skrivna av Johan Norberg och America Vera-Zavala. Dessa 

ger två alternativa förklaringar till hur global rättvisa är möjlig, dels från ett liberalt perspektiv 

och dels ett socialistiskt perspektiv.  

Sammanfattningsvis jobbar lärarna med perspektivtänkande utifrån olika håll och strategier. 

Flera lärare påpekar att detta är ett svårt moment och att det egentligen handlar om att låta 

distinktionen grupp och individ och perspektivträningen genomsyra hela samhällskunskapen. 

Perspektivtänkandet medför ibland så stora svårigheter att eleverna inte riktigt klarar av det. I 

praktiken förskjuter lärarna ibland detta till den senare Sh2-kursen där man upplever att det 

finns mer tid och att eleverna har hunnit mogna lite.  

 

Att arbeta med ett vetenskapligt förhållningssätt involverar flera av diagnosens svårigheter. 

Här handlar det om att kunna bemästra inte bara modeller och teorier, se saker från olika 

perspektiv utan att också ställa sig utanför kunskaperna, arbeta mer självständigt och 

producera text utifrån olika regler. Samtliga lärare talar i termer av att detta innebär en rad 

svårigheter som hänger ihop med bristande ork, självstyrande förmågor och utmaningen att 

producera längre texter.  

Några lärare väljer att börja med det vetenskapliga förhållningssättet redan från start. Här kan 

det handla om att man som kursintroduktion diskuterar vad samhällskunskap är och att 

tydliggöra vad som räknas som vetenskap och vetenskapens grunder. Tillsammans med 

eleverna för man diskussioner om skillnader mellan kunskap och att veta i största allmänhet. 

Ett annat sätt är att istället fokusera på att lära eleverna källkritik från början och närma sig 

det vetenskapliga förhållningssättet genom att diskutera källor, vad som är sant och vad som 

är rimligt. Dessa lärare relaterar till att det på så sätt blir mer konkret och att de vill att 

eleverna ska kunna hantera information och att förhålla sig till denna, tolka den på rätt sätt. 

Steget efter källkritik är att lära sig referenshantering, att kunna skilja på vem som säger vad 

och veta vad som är fakta och vad som är åsikt.  
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Progressionstänkandet mellan Sh1b och Sh2 i det vetenskapliga tänkandet är tydligt hos de 

intervjuade lärarna. Man jobbar mer lärarlett i Sh1b, styr eleverna mer, ger frågeställningar, 

begränsar antal individuella skrivuppgifter och strävar efter att eleverna efter hand ska klara 

delmoment på egen hand. Lärare H berättar följande om progression:  

”Ett syfte i Sh1b kan vara att man valde det här för att det var intressant 

och uppsatsen syftar till att reda ut hur EU fungerar till exempel. Och att 

man sen i Sh2 har kommit ifrån ”jag tycker” och skriver ett rent syfte som 

man ska göra. Och att man är mer självständig i att söka källor, skriva 

referat och att man jobbar mer med analysnivåer exempelvis individer, 

grupper, samhällsstrukturer. Att de då ska kunna på egen hand identifiera 

en grupp medan jag i Sh1b pekar ut grupperna åt dem. De ska kunna göra 

den skillnaden själv.” 

 

Lärarna uttrycker att själva skrivandet kan vara en stor utmaning för eleverna. De flesta 

eleverna skriver i regel för kortfattat eller har svårt att föreställa sig hur texten borde vara. Här 

måste man samtidigt arbeta med elevernas mentalisering, lärare F uttrycker det så här: ”Det 

blir alltid så korta svar för de tänker att läraren fattar vad jag vill säga. Men jag brukar säga 

att nej, du måste beskriva. Du ska tänka att jag är ett litet barn, du ska förklara exakt för mig. 

Utförligt så jag kan se att du faktiskt vet vad de här sakerna betyder.”  

 

Lärarna berättar att det med rätt handledning, ständig uppmuntran, lång arbetsprocess, 

gemensamt förhållningssätt och tätt samarbete med svenskläraren går att utveckla skrivandet. 

Ibland kan det handla om att skriva en rad i taget, enligt lärare B:  

”De skriver inte mycket, framför allt inte på Sh1b i alla fall. De får skriva 

kanske mer stolpar och sen så tar jag muntliga kompletteringar och förhör 

istället. Men vi jobbar ganska mycket på hela skolan med mallar där vi 

försöker ge dem att-satser, hur man ska skriva, och försöker få in 

utredande texter och argumentationsanalyser i samarbete med 

svenskläraren ganska mycket också. De får träna på det fast de får alltid 

komplettera så att de inte känner sig pressade. Det är väldigt många som 

känner sig pressade så fort de ska bedömas. De blir väldigt skakiga och 

får inte iväg någonting helt enkelt.”   

 

Flera lärare påpekar att det kan vara lönande att utgå från det eleven är intresserad av eftersom 

det kan vara mycket svårt att förmå sig att göra det man inte vill. Ibland kan det vara 

fullständigt omöjligt för en elev att få ner någonting på papperet. Lärare F påpekar dock att 
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om en elev kan spela online-spel då märker man att den faktiskt kan skriva och att detta kan 

vara en väg att gå.  

Flera lärare diskuterar i termer av att problemen med att skriva kanske kan relateras till 

självbild eller att elever med AST kan ha en mycket bestämd uppfattning om hur skolarbete 

ska gå till, som inte rimmar med uppsatsskrivande. Lärarna är också inne på att det handlar 

om tid. Många av de tillfrågade lärarna arbetar på enheter där eleverna inte jobbar hemma 

med skolarbetet. Här handlar det mer om att arbeta med elevernas personliga och sociala 

utveckling.  

 

Profil 3 - Diskussionsämne 

Odenstads tredje didaktiska profil handlar om att eleverna ska tränas på att argumentera, 

resonera, ta ställning och motivera sina ståndpunkter. Lärarna vittnar här om att elevernas 

förmåga till detta skiljer sig åt. En del elever är mycket diskussionsglada och föredrar det 

framför andra typer av uppgifter. Andra elever är inneslutna och vill helst sitta för sig själva. 

Många elever har jobbiga erfarenheter i bagaget som hindrar dem eller har så pass dåliga 

förkunskaper att det är svårt att ha en egen uppfattning om det man gör i skolan. Här gäller det 

att kanalisera viljor samtidigt som man lockar fram mod. Lärare B berättar följande:  

”Vi har elever som kommer från grundskolan in från en stor klass där de 

suttit i ena hörnet och inte sagt ett ord på tre år. Så man kan se att det är 

en befrielse att man kan prata och alla lyssnar utan att det blir några 

viskningar eller så.”  

Att jobba parallellt med både gruppdynamik och elevens personliga och social utveckling blir 

viktigt. Flera lärare funderar över att vissa elevers oförmåga till samtal avtar i takt med 

mognad och ålder och att det egentligen kanske hänger ihop mer med den psykosociala biten 

hos eleverna snarare än att utgöra ett funktionshinder. Att satsa på god social miljö tycks ur 

det sammanhanget vara en lönande strategi, något som också dessa AST-enheter har stora 

möjligheter till. 

Samtliga lärare jobbar strategiskt med att öka kommunikationsförmågan hos sina elever. Den 

grundläggande strategin är att skapa lugna, trygga miljöer med bra värdegrund där eleverna 

kan mogna och genom tillit våga allt mer. Lärarna jobbar sen systematiskt med gruppen 

genom att fördela ordet, försöka nå alla elever och be alla säga något. Att säga något, vad som 

helst, är bättre än ingenting. När man väl börjar känna eleverna blir det lättare att hitta rätt 

infallsvinkel, ställa rätt fråga till varje person och på så sätt försöka dra in varje elev i 
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samtalet. Flera lärare berättar om att många elever egentligen inte deltar fullt ut i diskussioner 

utan mer pratar till läraren och det är där, i det individuella, man därför måste börja. 

Att väcka känslor, bryta ner saker eller att visa bilder kan vara olika sätt att göra det lättare för 

eleverna att säga något. Lärare G resonerar också i termer av att utnyttja elevens 

specialintresse, att på så sätt hitta elevens passion som en kanal framåt:  

”Man märker om en elev känner sig trygg med både lärare och gruppen 

så finns det möjligheter för dem att ta del av ett samtal på ett helt annat 

sätt. Och att eleverna från början är väldigt tystlåtna men med tiden, och 

det kan ta lång tid, så släpper spärrarna. Men sen har de ju sina intressen 

och det kan bli en timmes samtal om ödlor eller skjutvapen men det är ju 

också något de ska få möjlighet att leva i och fokusera på. Hela vår skolas 

tänk baseras ju på passionen.” 

Lärare D, som bygger upp sin undervisning utifrån diskussioner, jobbar medvetet och 

övergripande med att prata om hur samtalen ska gå till, lära ut debattknep och att träna på att 

det alltid ska finnas med argument när man diskuterar. Hen börjar diskutera detta med 

eleverna redan i början och syftet är att skapa det goda filosofiska samtalet, enligt D. 

Två lärare väljer att jobba med rollspel och berättar att det fungerar mycket bra i syfte att få 

eleverna att delta mer aktivt. Båda lärarna har tagit hjälp från Folk och försvar, som kommer 

till enheten, och jobbar med eleverna med hjälp av diskussionsmallar och roller. På så sätt 

tränar man argument och resonemang.  

 

Andra frågeställningen  

b) Vilka dilemman, svårigheter och möjligheter uttrycks av lärarna om mötet mellan 

styrdokumenten, när det gäller samhällskunskapsämnet, och AST-elever? 

Jag går nu över till det som kan härledas till det Berg (2011) kallar den yttre gränsen, det vill 

säga det som utgör den andra delen av ramen för friutrymmet. Som tidigare nämnts har de 

intervjuade lärarna angett relativt få begränsningar när det gäller det som kan relateras till den 

inre gränsen. Betydligt fler begränsningar, och därmed också svårigheter, anges i mötet 

mellan lärarnas verksamhet och det som handlar om den yttre gränsen. Den yttre gränsen 

framträder i det här sammanhanget på olika nivåer.  

Något som framträder relativt tydligt är lärarnas berättelse om allmänna strukturproblem som 

kommer i kölvattnet av Gy11. Här rör det sig om en slags allmän nivå av den yttre gränsen 

som indirekt skapar begränsningar för lärarnas undervisning. Här framträder enstaka åsikter 



40 

 

om att lärarnas stress har ökat eller att det är för mycket fokus på bedömningsmatriser. Fler 

röster hörs dock om sådant som kan relateras till hur diagnoser sätts, hur förkunskaperna hos 

eleverna ser ut och hur kommuner väljer att placera och anta elever i olika grupper. Flera 

lärare tar upp att de elever som i många fall tidigare fanns inom särskolan numera finns inom 

AST-enheterna. Dessa elever har särskilt svårt att klara de färdighetskrav som kommit med 

Gy11 och detta sätter gränser för lärarnas undervisning. En annan begränsande faktor utgörs 

av att vissa kommuner börjat bli restriktiva på möjligheten för eleven att gå ett fjärde år. Det 

tycks också finnas en begränsande och försvårande faktor när AST-eleverna erbjuds få 

alternativ vid sidan av teoretiska program på gymnasiet. Samtidigt har enheterna över lag för 

få platser och tvingas tacka nej till elever. Många elever hamnar därmed mellan stolarna.  

 

Lärarna tar också upp svårigheter och begränsningar för undervisningen som mer direkt kan 

relateras till en nivå där de nya styrdokumenten och kunskapskraven spelar roll. Flera lärare 

arbetade med AST-elever innan Gy11 och berättar att de tycker att det förut fanns mer 

möjligheter att anpassa undervisningen för eleverna. Tidigare kunde man tolka 

kunskapskraven och det centrala innehållet mer flexibelt, man kunde lägga upp 

undervisningen mer efter sitt eget huvud. Samtidigt nämns den dåtida möjligheten till 

individuella och lokala lösningar som passade eleverna bättre och därför också lättade på 

studietrycket. Samtliga lärare anger på olika sätt att situationen nu är svår eller rent av ”tuff” 

för AST-eleverna. Gymnasieskolan efter Gy11 beskrivs i sin helhet som omfattande och något 

som ställer höga krav på elevens ansvarstagande. De ökade kunskapskraven har också skapat 

en situation som framför allt drabbar de mer svagpresterande eleverna. Dessa kunde förut 

klara ett godkänt betyg genom att arbeta mer med faktakunskaper. Studiesituationen nu är på 

många sätt begräsande för just AST-gruppen, här finns risken för att eleverna bränner ut sig. 

Lärare E uttrycker detta med följande:  

”Tidigare upplevde jag att man kunde tolka kunskapskraven och det 

centrala innehållet mycket mer flexibelt och lägga upp kurserna efter eget 

huvud lite mer. Med Gy11 tycker jag att det blir mer och mer, det står 

mycket mer utförligt vad som ska ingå. På gott och ont, ibland tycker jag 

att det är bra. Men ibland känns det som om det för den här elevgruppen 

är ganska tuffa krav. Jag upplever att vi fått mycket fler hemmasittare 

faktiskt med åren, efter Gy11.”  
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När det gäller lärarnas berättelse om samhällskunskapskursernas yttre gräns för verksamheten, 

framträder en annan nivå där det framför allt är Sh1b-kursens utformning som kommenteras. 

Flera lärare använder omdömen som ”tuff”, ”taskig” eller ”extrem” när det kommer till det 

centrala innehållet som upplevs som faktaspäckat och styrande. Stoffmängden tvingar fram en 

ytligare form av undervisning för att man ska hinna med. Lärarna försöker lösa detta genom 

att exempelvis förlänga kursen i tid till två, ibland tre år. En annan strategi är att förhålla sig 

till alla kraven, men identifiera de viktigaste delarna inom samhällskunskapen och låta vissa 

delar skjutas över till nästa kurs. Sh2 och Sh3 är förstås mer komplexa och därför svårare. 

Men dessa kurser erbjuder samtidigt mer tid i förhållande till centralt innehåll vilket möjliggör 

att man kan utgå mer från elevernas intressen och hinna träna både muntligt och skriftligt. Här 

finns möjligheten till fördjupning som man efterlyser i Sh1b. Eleverna är också äldre vilket 

underlättar. Samtidigt är det dock inte alla elever som läser påbyggnadskurserna, i många fall 

hinner inte eleverna dit eftersom Sh1b tar för lång tid.  

 

Det finns också begränsningar när det kommer till en nivå där kunskapskravens innehåll och 

betygskriteriernas utformning spelar roll. Betygsnivåerna hos AST-eleverna uppvisar stor 

spännvidd, enligt lärarna. Sammanfattningsvis uttrycker lärarna dock att de flesta eleverna 

hamnar någonstans mellan E upp till C-nivån. Upp till C-nivån verkar det som att eleverna 

kan klara sig med hjälp av väldigt stor kunskap om ett visst ämne eller fråga, något som kan 

vara vanligt tack vare specialintressen. På högre nivåer blir bristerna i att kunna jämföra, dra 

paralleller och tänka i perspektiv avgörande. En annan faktor som är försvårande för AST-

eleverna är att det i styrdokumenten för samhällskunskap tydligt anges att eleverna ska kunna 

redovisa sina kunskaper både muntligt och skriftligt. Det är många elever som föredrar att 

redovisa muntligt, här uttrycker lärarna att det finns stor beredskap och flexibilitet inom 

enheterna. Flera lärare vittnar dock om att detta i sig ofta innebär svårigheter att nå ett högre 

betyg, det blir svårare för eleven att hitta en struktur och svårare för läraren att ställa 

tillräckligt bra frågor. Större problem beskrivs i samband med de elever som inte vill eller kan 

skriva. Här gäller det för lärare att hitta strategier att tolka kunskapskravens formuleringar och 

anpassa så att eleven producerar åtminstone något på acceptabel nivå.  
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Lärarnas berättelse om den yttre gränsen och dess begränsningar för undervisningen finns 

alltså på olika nivåer. Indirekt påverkan av allmänna strukturproblem, begränsningar på grund 

av styrdokumenten, samhällskunskapskursernas innehåll samt kunskapskrav och 

betygsgränser påverkar på olika sätt undervisningen och skapar svårigheter och begränsningar 

att förhålla sig till.  

 

Lärarna uttrycker dessutom en rad svårigheter där den yttre gränsen skapar problem av en art 

där man inte alltid vet hur man som enskild lärare ska förhålla sig. Det här kan handlar om 

valsituationer där man som lärare riskerar att göra fel eller skapa negativa konsekvenser i ett 

annat sammanhang. Det kan handla om att avstå från det man är ålagd att göra för att 

situationen kräver det. Eller att alternativet att göra det man tycker är rätt samtidigt innebär att 

man också gör fel. Detta kan sammanfattas i en rad dilemman.  

 

Dilemmat med att få eleverna att acceptera arbetssätt eller kunskapskraven.  

Lärarna uttrycker en rad situationer där de behöver avstå eller undvika att prata om 

kunskapskraven för att det hindrar eleven att komma framåt i sin utveckling eller att komma 

förbi en låsning. Lärare H berättar om elever som fastnar på begreppet ”kunskapskrav”: ”Det 

är flera elever som stör sig på att det heter kunskapskrav. De klarar inte av det, de tycker inte 

om just krav på kunskap. De tycker inte om att det heter så. Det signalerar ju något.” 

Ibland blir prat om samhällskunskapens krav, betyg och bedömningar så stressrelaterat att 

man måste hitta andra sätt trots att man som lärare är hänvisad till att vara tydlig i sin 

bedömning. Lärare A lägger exempelvis inte så mycket krut på att prata om mål och vad som 

ska uppnås utan försöker istället prata om hur eleven bäst ska klara av att visa vad han eller 

hon kan. Det gäller att få eleven att hitta sin egen form. Lärare H har valt strategin att mer 

eller mindre kamouflera stressrelaterade ord.  

”Det händer ofta att jag inte säger vilket betyg jag bedömt uppgiften på. 

Jag säger inte att du fick underkänt på uppgiften utan att ”du är inte 

riktigt klar” eller ”du måste göra det här”. Eller ”nu är du klar”. Frågar 

de om det är godkänt kan jag säga det. Är det icke-godkänt så är de ”inte 

klara”. Man försöker jobba undan ångesten med orden.” 
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Dilemmat med att hindras av tid 

Samtliga lärare uttrycker svårigheter med Sh1b som kan relateras till tid på olika sätt. Kursen 

är omfattande och det är svårt att hinna med allt på utsatt tid. Flera lärare uttrycker att de tror 

att eleverna rent intellektuellt klarar kunskapskraven i kursen men att de hindras av kraven på 

skriva och att de har svårt att förhålla sig till kunskapskraven. Mer träning och framför allt tid 

behövs. Lärare C uttrycker det så här: ”Det är som att det sitter i tiden, det är det som är 

problemet. Fick den här eleven lite mer tid på sig så skulle de klara det.” Behovet av mer tid 

går dock inte ihop med att eleverna i regel inte har läxor, ofta går kortare skoldagar eller att en 

del kommuner börjar begränsa möjligheterna att gå ett fjärde skolår. Eleverna får svårt att 

hinna med mer än Sh1b. Den begränsade tiden går heller inte ihop med den förutsättning för 

undervisningen som goda relationer och tillit utgör. Lärare F uttrycker det med följande:  

”I samhällskunskapen kanske man inte hinner med de olika momenten en 

gång vardera. Jag kan tycka att det är lite taskigt för på första kursen då 

kanske man försöker hitta den där relationen. Och då kanske de inte hittat 

det här med hur läraren vill ha det. Och när de väl hittat det så rullar det 

på av bara den och fungerar jättebra.” 

Det viktigaste är att man har en stark anknytning till lärarna, till platsen, att man känner sig 

trygg och mår bra. Om inte pusselbitarna ramlar på plast inom en rimlig tid så blir det svårt att 

klara kunskapskraven eller hinna komma framåt inom rimlig tid.  

 

Dilemmat med att inte veta var gränsen ska dras  

Lärarna beskriver också situationer där svårigheten ligger i om man kan hjälpa eller anpassa 

för mycket. Hur mycket ska man som lärare vara med och styra och när hjälper man till för 

mycket med stödfrågor muntligt eller ledfrågor skriftligt? Var går gränsen för självständigt 

arbete och rimlig hjälp i en studiesituation där eleven begränsas av en funktionsnedsättning?  

Lärare C exemplifierar detta med när hen agerar skrivhjälp i form av sekreterare till en elev: 

”Om jag är sekreterare åt någon som berättar muntligt. Hur bedömer vi det? Man lägger ju 

in följdfrågor. Man är ju så nära hela tiden så ibland har man svårt att se hur mycket kan de 

om det här om inte jag suttit och dragit ut det?” Alternativet att inte agera sekreterare är 

heller inte möjligt, samma lärare fortsätter: ”Att lämna dem själva går ju inte heller. Alltså att 

jag har genomgångar och sen har vi ett prov. Det går ju inte. De är ju så utelämnade i det.” 
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Lärarna uttrycker också svårigheten att veta när exempelvis en analys är tillräckligt bra. Hur 

enkel får en analys egentligen vara? Var går gränsen för strukturhjälp och skrivhjälp utan att 

man avstår från hela analysförmågan? Vilken nivå ska man kräva som lärare? Lärarna 

beskriver en rad olika strategier för att förvissa sig om likvärdighet rent bedömningsmässigt. 

Det handlar först och främst om att nå ut till andra lärare. Lärarna försöker utgå från 

styrdokument och kunskapskrav men hänvisas till utomstående för referensramar. Här tar 

lärarna hjälp av kollegor i ämnesgrupper, lärare på den stora skolan, nyanställda som arbetat 

på andra skolor eller jämför med tidigare elever de hafts. Lärarna diskuterar också elevresultat 

eller ber andra läsa elevarbeten. Det här jämförande arbetet är dock bara möjligt för mindre 

delar av hela arbetssituationen. Risken att bli hemmablind i bedömningen finns ändå där 

eftersom man arbetar inom en liten enhet. Lärare D uttrycker det med:  

”Sen är det kanske möjligtvis ett problem ändå när man bara har den här 

typen av elever i en liten grupp. Vi pratar med varandra inom samma 

enhet med det hjälper ju inte problemet med om vi tänker fel 

tillsammans.” 

 

Gränsen för hur undantagsbestämmelsen ska användas skapar också 

gränsdragningssvårigheter. Lärare E beskriver det med:  

”Det där med PYS-paragrafen är intressant. Det finns ju en massa olika 

sätt att se på den. Specialpedagogiska institutet tycker ju att man kan pysa 

bort väldigt, väldigt mycket men som lärare kanske man tycker att man 

ska använda den rätt restriktivt, men absolut använda den. Jag vet inte, 

det där är en knivig sits. Man vill inte bara sätta snälla betyg hela tiden, 

det är ju heller inte bra för eleverna.” 

 

När det gäller det muntliga och skriftliga kravet i samhällskunskapen kommer flertalet lärare 

in på undantagsbestämmelsen. När det gäller just undantagsbestämmelsen börjar lärarnas 

röster skilja sig åt mer än i något annat sammanhang för denna undersökning. 

Styrdokumenten i kombination med undantagsbestämmelsen kan ge många utfall. Här skiljer 

sig utsagorna åt så mycket att det är svårt att hitta några mönster i användandet.  

För det första skiljer sig tolkningen av själva undantagsbestämmelsen åt. En grupp lärare 

tillämpar inte undantagsbestämmelsen alls utan arbetar medvetet för att komma runt och 

anpassa situationen istället. Dessa lärare tar upp argument som att man egentligen inte hjälper 

en elev genom att ta till undantagsbestämmelsen, man tar bara bort något som eleven borde 
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kunna. En annan grupp använder undantagsbestämmelsen och har utarbetat strategier för hur 

det hela ska gå till.  

För det andra skiljer sig själva användandet av undantagsbestämmelsen åt. En grupp lärare 

använder undantagsbestämmelsen som hjälp för att kunna sätta betyget E, men inte högre. 

Några lärare kan tänka sig att bortse från antingen det muntliga eller det skriftliga kravet. 

Ibland under förbehållet att det gäller bara i Sh1b eller för vissa betygssteg. En lärare kan 

tänka sig att bortse från kravet på analysförmåga med hänsyn till att AST-diagnosen sätter 

gränserna. Ingen av de övriga lärarna nämner detta som ett alternativ.  

För det tredje finns också olika uppfattningar om hur man ska tolka den Specialpedagogiska 

skolmyndighetens uttalanden. En enhet har, efter ett möte med myndigheten, tolkat det som 

att det är AST-lärarnas uppdrag att anpassa, testa och försöka på alla andra sätt än att tillämpa 

undantagsbestämmelsen. Denna enhet använder inte undantagsbestämmelsen. En annan enhet 

har istället dragit slutsatsen att myndigheten istället är positiv till och förordar att lärare ska 

använda undantagsbestämmelsen ofta.  

För det fjärde refererar lärarna något olika vad gäller sin enhet. Flera lärare arbetar på enheter 

där personalen pratat ihop sig om hur man gemensamt ska förhålla sig till 

undantagsbestämmelsen, därav använder jag ordet ”enhet” i styckena ovan. Dessa lärare 

refererar till enheten, sin ämnesgrupp, EHT (elevvårdshälsoteam) eller specialpedagogen. 

Andra lärare talar mer i termer av vad de själva väljer att göra.  

 

Dilemmat med kunskapskrav och omsorgen om människan 

I lärarnas berättelse om sin undervisning framträder också situationer som kan uppstå när man 

som lärare arbetar mycket nära eleverna. Ett exempel är när plikttrogna elever arbetat med 

samma kurs i flera år, gjort alla uppgifter men ändå inte klarar kunskapskraven på tillräckligt 

hög nivå. Ibland kan lärarna tillämpa undantagsbestämmelsen men inte alltid, särskilt om 

eleven inte visar tillräcklig förståelse för kursens grundkunskaper. Här uppstår funderingen 

över att formellt följa kunskapskraven eller låta omsorgen om människan gå före. En lärare 

berättar att hen satt ett E för ”lång och trogen tjänst” trots att det inte är formellt riktigt. 

Liknande situationer kommenteras av fler lärare, exempelvis lärare G:  
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”Ja, utifrån någon form av rättssäkert perspektiv och utifrån hur 

skollagen ser ut så måste ju det bli ett F. Men samtidigt där är nog den 

mänskliga faktorn för stark. Jag skulle aldrig klandra någon personligen 

heller, för att de gjort så. Det är tufft.” 

 

Dilemmat med att inte kunna undervisa som man vill 

Flera lärare beskriver att det centrala innehållet i Sh1b i sig skapar en situation där man ibland 

känner sig tvingad att undervisa på ett sätt man egentligen inte tror gagnar eleverna. Lärarna 

känner sig tvingade att hinna med alla moment och att följa kunskapskraven och det blir en 

stor diskrepans mellan stoffmängden och omvärlden runt eleverna. Sammanhanget går 

förlorat, likaså blir det svårt att stimulera eleverna utifrån deras egna intressen. Sh1b riskerar 

därmed att bli en form av baskurs för att man tvingas att beta av momenten.  

Lärare G menar att det här hänger ihop med en tendens att undervisningen blivit allt för 

målfokuserad och relaterad till kunskapskraven. Det blir mindre fokus på processen, hur man 

lär sig. Lärare G hänvisar i det här sammanhanget till professor Ingrid Carlgren, som hen 

menar att skolan lägger fokus på att lära eleverna vad de ska lära sig istället för att faktiskt 

jobba med kunskap och att utvecklas kognitivt. Carlgren är motståndare till det hon anser att 

formativ bedömning blivit idag, menar lärare G:  

”På något sätt handlar det om att man ska kunna berätta för eleven vad 

de behöver kunna eller visa upp för att kunna nå särskilda betyg. Det 

handlar mindre om vad de faktiskt kan och vad de har för möjligheter att 

själv lära sig. Det är väl det som är kruxet, tycker jag. Det är lite flummigt, 

svårt att sätta fingret på. Men ibland känner jag själv att istället för att 

faktiskt låta eleverna sitta med ett gäng olika källor, se länkar och dra 

paralleller och göra jämförelser och faktiskt jobba analytiskt så blir det 

så att man snarare ger dem analysen. Har de lyckats förstå analysen, ja 

då kan man täcka av ett kunskapskrav. Det blir väldigt omvänt. Det kan 

det finnas en risk med.”  

 

Möjligheter 

Samtidigt som lärarna uttrycker en rad begränsningar kring den yttre gränsen talar de också 

om ett antal möjligheter. Flera uttrycker att de förstår och sympatiserar med intentionen 

bakom styrdokumenten. Lärarna ser här sammanhanget med att kunskapskraven ger bättre 

förutsättningar för de elever som tar sig genom gymnasiet och når högre studier.  

Gy11 och de nya kunskapskraven har för några lärare blivit en morot att öva mer själv som 

lärare, men också att hitta nya sätt tillsammans med eleverna. Dessa lärare uttrycker att 
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enheten har blivit bättre på att sätta in mer resurser eller att tänka nytt om hur man vinner tid. 

Förut var lärarna kanske nöjda när eleverna hade nått upp till betyget G. Man nöjde sig 

därmed med en faktabaserad undervisning. Nu handlar det om att utveckla färdigheterna även 

om det är förknippat med många svårigheter. De nya kunskapskraven ger möjligheter att börja 

tänka på nya sätt, eller som lärare G uttrycker det:  

”Jag tror att man kan hitta andra lösningar och skräddarsy det utefter 

elevgruppen. Framför allt nu när vi har alla digitala verktyg som vi kan 

använda. Det är ju möjligt att till exempel Skypa med vem som helst runt 

om i världen. Få in saker i klassrummet. Tänka utanför lådan.”  

 

De flesta lärarna uttrycker slutligen att merparten av eleverna ändå har möjlighet att klara i 

alla fall Sh1b-kursen. Variationen är förstås stor men med hjälp av den varierande och 

individanpassade pedagogiken på AST-enheterna går det ändå förhållandevis bra i den första 

kursen. Hög närvaro borgar för att eleven klarar kursen bättre. Just frånvaron beskrivs som 

avgörande de gånger en elev får betyget F på Sh1b-kursen. Den psykosociala hälsan sätter 

därmed stora gränser för de elever som inte klarar av att komma iväg till skolan. 

 

 

 

 

Diskussion 

I arbetet med den här undersökningen har jag haft stor nytta av Gunnar Bergs begrepp inre 

och yttre gräns samt det som finns däremellan, friutrymmet. Det har inte bara hjälpt mig att 

skapa intervjufrågor och analysera svaren utan också gjort det möjligt att få syn på de olika 

strukturer som finns, påverkar och manifesterar samhällskunskapen för elever med AST. Min 

initiala tanke om att det finns en spänning mellan styrdokument och AST-elevernas 

svårigheter har bekräftats men också differentierats. Bergs teori har hjälpt till i denna process 

eftersom den gör det möjligt att lättare spegla en komplex situation.  

 

När det gäller den inre gränsen för AST-enheternas arbeta kan jag konstatera att lärarna ser få 

begränsningar och stora möjligheter. Här finns verkligen uppfattningen att man som lärare har 

fältet fritt att göra det som behövs för att möta eleverna. Det här är kanske själva essensen av 

den här typen av verksamhet, att resurser och ambitioner utgår från eleverna och det är genom 
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anpassningar och ett ständigt problemlösande som man möter dem. Den inre gränsen skapar 

inga större svårigheter eller hinder, här finns en skolkultur som går att förändra och påverka.  

Det är inte här problemen finns och det har heller inte förvånat mig. Möjligen kan man notera 

att det är intressant att så många på geografiskt spridda enheter, utan kontakt sinsemellan eller 

färdiga verksamhetsbeskrivningar, ändå tycks fungera ganska likartat. Hur skapas det här? Är 

det elevernas diagnoser och dess förutsättningar eller styrdokumenten som i grunden driver 

fram detta?  

 

Att det i mötet med den yttre gränsen, i gränstrakten mellan elevgrupp och styrdokumenten, 

som begränsningar och svårigheter skapas har heller inte förvånat mig. Däremot är 

samstämmigheten i lärarnas berättelse kring det här värt att notera. Det har stärkt mig i tanken 

att det verkligen föreligger en spänning och kanske till och med en försvårande krock mellan 

Gy11 och AST-gruppen. Det finns en rad försvårande omständigheter som skapats efter 

Gy11. Bilden av ett krympt friutrymme framträder i lärarnas berättelse om svårigheter i 

samhällskunskapsundervisningen. Odenstad (2012) menar att det krympta friutrymmet skapas 

av ett mer styrt centralt innehåll. Det minskade friutrymmet kommer också av att Gy11 i sig 

minskat möjligheterna till att anpassa undervisningen till AST-eleverna. Det trängda 

friutrymmet vad gäller både samhällskunskapsämnet och den totala situationen för AST-

eleverna i kombination med att en del kommuner drar in möjligheten till ett fjärde år på 

gymnasiet, och att många elever mår dåligt, skapar en bild av ett trängt läge totalt sett för 

elevgruppen. Det går inom ramen för den här studien inte att svara på om det faktiskt är så. 

Men om det efter Gy11 bildats ett trängt läge även inom de enheter som är tänkta att stå för 

anpassningar så tycker jag att det här är något man bör se över. Om detta hänger ihop med hur 

styrdokumenten är skrivna så är det mycket allvarligt, särskilt om det här kan sättas i relation 

till ett stigande antal hemmasittande elever.  

I krocken mellan AST-elevernas svårigheter och styrdokumenten framträder en rad 

svårigheter. Alla dessa känns bekanta från min egen verksamhet. Däremot har litteraturen om 

implementering och läroplansteori hjälpt mig att se graden men också de olika skikten av 

dessa svårigheter. Det är inte bara styrdokument sprungna ur politiska kompromisser, som ska 

tolkas, det är också så att varje enskild lärare tar de praktiska besluten som uppstår i slutet av 

den långa implementeringskedjan (Sannerstedt 2001). På flera arenor, vid varje tolkning av 

dokument, varje omvandling till konkreta elevuppgifter och varje utvärdering av 
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elevprestation blir på det sättet det praktiska genomförandet av en politisk intention (Linde 

2012). Det är inga lätta dilemman som framträder i lärarnas berättelse, det mesta känns dock 

bekant från min egen verksamhet. Teoribildningen om implementering och närbyråkrater har 

här hjälpt mig att se detta som just dilemman mellan tänkt idé och verklighet (Hertting 2014). 

 

Det som blir extra tydligt är att i mötet mellan styrdokument och verklighet kan en oändlig 

rad varianter och utfall uppstå. I verksamheter med hög grad av individuell anpassning och 

litet jämförelsematerial uppstår en ännu större flora av unika situationer att förhålla sig till 

som lärare. Här blir mötet med den yttre gränsen uppdelad i många olika fält och dimensioner. 

Det är förmodligen svårt att skapa styrdokument som reglerar detta utan att den individuella 

hänsynen får ge vika. Det här speglar den spänning som även finns inom de olika 

styrdokumenten från Gy11. Jag sätter detta i relation till läroplaner som arenor för många 

intressen och ibland motstridiga krav (Wahlström 2016). Här finns både kunskapskrav som 

gäller för alla samtidigt med starka skrivelser om individuella anpassningar och särskilt stöd. 

Det här är också verksamheter som skapar nära band mellan lärare och elev. Lärare A 

uttrycker detta nära band genom att påpeka att eleverna litar blint på personalen när väl 

tryggheten är etablerad. Lärare G uttrycker det så här:  

 

”Jag undrar hur mycket forskning det finns på det, just utifrån det 

psykologiska att jobba så nära ungdomar. Och kanske också härbärgera 

deras problem, psykosocialt, att man har en helt annan typ av relation till 

elever än vad man har i andra sammanhang.”  

Det är i det här spänningsfältet de redovisade närbyråkratiska dilemmana ska spåras.  

 

Jag har framför allt förvånats av de olika utfallen vad gäller lärarnas uttalande om 

undantagsbestämmelsen. Det är inte bara tolkningar i praktiska fall som är olika utan även 

uppfattningen om man över huvud taget ska använda bestämmelsen eller inte. Jag sätter de 

olika tolkningar i relation till tre saker. För det första tror jag att det kan hänga ihop med den 

individbaserade formen för undervisningen i AST-enheterna. Lärarna bedömer eleverna på en 

rad olika sätt. Det är skriftliga arbeten, muntliga kompletteringar och en ständig 

uppmärksamhet på när eleven är beredd att visa sina kunskaper i det stora och det lilla. För 

det andra hänger det ihop med den här typen av närbyråkratisk verksamhet som AST-
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enheterna utgör. Här är det nära arbetet med människor där spänningen mellan att utöva 

myndighetsutövning och samtidigt ta individuell hänsyn som spelar in. Det är den enskildes 

förutsättningar och behov som är grunden för verksamheten. För det tredje har fältet för lokala 

tillämpningar uttalats från Skolverket (2016) och det måste på något sätt spela in vad gäller 

tydlighet och möjliga tolkningar. För det fjärde tror jag att situationerna som kan uppstå vad 

gäller bedömning är så pass unika inom en AST-enhet att det ibland kan vara svårt att hitta 

liknande fall att jämföra med även om man försöker.  

 

Frågor kring likvärdighet och rättssäkerhet uppstår dock i de olika tolkningarna vad gäller 

undantagsbestämmelsen. Bestämmelsens upprinnelse är både att ge elever med 

funktionsnedsättning större möjlighet att klara sina studier men också att skapa likvärdighet. 

Det kanske inte är likvärdighet mellan just AST-enheter man i första hand avser utan 

likvärdighet vad gäller att AST-eleverna ska ha samma chans och förutsättningar som andra 

elever. Frågan som uppstår här är dock om den lokala tillämpningen, eller avsaknaden av 

tillämpning, blir så pass lokal att det ändå går ut över likvärdigheten. En annan fråga är förstås 

om det verkligen går att skapa likvärdighet när det gäller mängden av unika fall. Här finns i 

alla fall något man skulle kunna titta närmare på och undersöka vidare.  

En större fråga är kanske hur man på små enheter med mycket varierade och unika situationer 

kan skapa likvärdighet totalt sett. Risken för att bli hemmablind och att skapa egna kulturer 

och tolkningssätt finns där. Här tycker jag min undersökning kan spela en roll. Det har varit 

värdefullt att kontakta och diskutera olika frågeställningar med lärare inom samma ämne. Jag 

är den enda samhällskunskapsläraren på min AST-enhet och det finns ett uppenbart värde i att 

skapa kontakter med personer i samma situation.  

 

Med en flexibel inre gräns och en allt krympande yttre gräns, som medför en rad svårigheter, 

återstår att sätta fokus på det mellanliggande friutrymmet där det vardagsnära arbetet sker 

tillsammans med eleverna.  

Lärarnas bild av AST-elevernas svårigheter i relation till samhällskunskapsämnet är mycket 

väl samstämmigt med min egen bild. Trots att jag aldrig tidigare träffat respondenterna, och 

egentligen inte vet mer om deras enheter än det man kan hitta på en introduktionssida, så har 

beskrivningarna över vardagsarbetet känts igen. Lärarnas beskrivningar över deras allmänna 
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mål för undervisningen ger också en stor samstämmighet. Det hela stämmer också väl överens 

med Långström och Virtas bild (Långström & Virta 2016). Att lärarna har ett längre 

tidsperspektiv för eleverna, och en större omsorg för hur det ska gå senare i livet, känns väntat 

i förhållande till verksamhetens art. Mindre klasser och kanske också ibland ett utökat 

mentorsansvar talar för just det.  

Det centrala innehållet och ordningsföljden i undervisningen uppvisar också stora likheter 

mellan de olika lärarna. Enligt Odenstad kan man hävda att det som tidigare varit ett relativt 

stort friutrymme för lärare i samhällskunskap, grundat på att ämnet vilat på flera vetenskaper, 

numera har minskat (Odenstad 2012). Jag sätter lärarnas likartade berättelser om själva 

innehållet som en direkt effekt av det styrda centrala innehållet i styrdokumenten. 

När det gäller lärarnas berättelse om arbetssätt och hur man generellt och individuellt skapat 

olika lösningar i undervisningen blir bredden och olikheterna mycket större. Variationen är 

stor i alla tre samhällsdidaktiska profiler som jag tittat närmare på. Lärarna jobbar här 

växelvis på olika plan med dels generella lösningar som riktar sig till att nå gruppen och dels 

individuella lösningar som syftar till att komplettera, förtydliga, repetera, skapa relationer och 

olika ingångar till eleverna. I centrum står eleven, och gruppen, som läraren försöker nå 

utifrån många håll och en mängd olika dimensioner. 

Jag har förvånats av bredden på de generella undervisningssätten och mängden versioner av 

individuella lösningar och jag tolkar detta som tydliga exempel på hur lärarna har stora 

möjligheter att utnyttja sitt friutrymme. Trots att friutrymmet kan sägas vara krympt, och att 

den yttre gränsen skapar svårigheter, är variationerna inom friutrymmet många och breda. 

Kanske kan det här relateras till AST-gruppernas skolkulturer och effekterna av en reell form 

av anpassningar och särskilt stöd. Det intressanta är att samtliga lärare tycker att deras lösning 

fungerar väl för elevgruppen. Det går inte att inom ramen för den här undersökningen fullt ut 

svara på vad det är som i grunden styr en lärares val av arbetssätt. Några lärare har dock 

relaterat det hela till att de fortsatt på ett redan inarbetat arbetssätt som fanns när de började på 

enheten. För någon handlar det om att man ingår i en större personalgrupp som styr upplägget. 

En lärare framhåller det egna intresset som det som styr undervisningen. Den sammantagna 

bilden visar att det också handlar om att lärarna anpassar sig till elevgruppen.  

Sammanfattningsvis tolkar jag ovanstående som att friutrymmet inom AST-enheterna går att 

fylla med en mängd olika saker. Med de individuella lösningarna utnyttjar lärarna, eller 

kanske anpassar och fyller, sitt friutrymme ännu mer.  
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När jag ställer lärarnas olika undervisningsstrategier i relation till Långström och Virtas 

kunskapsteorier kan jag konstatera att lärarna främst rör sig inom den konstruktivistiska 

synen. Lärarna strävar efter att sätta eleven och dess förståelse av helheter i centrum. De 

möter eleven och bygger vidare på befintliga kunskaper för att kunna organisera 

undervisningen och skapa sammanhang. Fokusering på det kritiska tänkandet och att lära för 

livet är tydlig. Samtidigt finns en strävan efter att försöka hitta eleven i det som är 

meningsfullt för individen. Här kommer det humanistiska synsättet in främst när det gäller de 

individuella strategierna men också de uttalade ambitionerna att försöka hitta varje person, 

dess erfarenheter och att utgå från specialintressen. Den konstruktivistiska och den 

humanistiska synen är framträdande inom den analytiska- och diskussionsprofilen. När det 

gäller samhällskunskapsämnet som orienteringsämne framträder dock andra drag i lärarnas 

undervisning. Med hänvisning till lärarnas fokusering på begrepp, fakta, prov och 

diskussionerna om Sh1b som allt för omfångsrik tolkar jag det hela som att flera istället 

hamnar inom den behavioristiska synen. Här handlar det mer om lärarledda genomgångar, att 

utgå från läroboken och testa kunskaper med hjälp av prov. Min tolkning är dock att flera 

lärare är ganska motvilliga till den här lösningen. De känner sig tvingade att beta av kursen 

för att hinna med och delar upp undervisningen i mindre delar mest för att försäkra sig att om 

att varje del finns med. Med friare ramar och andra yttre gränser hade man valt att göra på ett 

annat sätt.  

 

Jag har slutligen kommit att fundera mer över hur man egentligen bygger kunskap under 

arbetet med den här undersökningen. Hur rör man sig egentligen bäst mellan det konkreta och 

det abstrakta? Hur bygger man på bästa sätt en helhet i undervisningen? Gör man det lättast 

genom att utfå från helheten eller genom att bygga de enskilda delarna till en mer komplex 

helhet? Jag kan inte säga att jag har hittat några entydiga svar på det här men jag kan 

konstatera att bakom lärarnas berättelse och strategier finns det olika mer eller mindre 

medvetna sätt att tänka om detta. Frågan är hur man bäst gör detta tillsammans med AST-

elever som kan tänka statiskt, fastna i detaljer eller tänka i bilder? Vad borde AST-elevernas 

speciella inlärningsstil, som Attwood (2011) talar om, få för konsekvenser för 

undervisningen? Och på vilka sätt kontrasterar detta mot det generella upplägget av 

samhällskunskapskurserna? Bakom Gy11 finns en kunskapssyn som bygger på olika 

färdigheter och detta påverkar lärare att lägga upp sin undervisning i en viss riktning. Är detta 

den bästa vägen att gå för just AST-eleverna? Hur långt skulle man kunna nå om man istället 
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kunde följa elevernas intressesfärer och bygga vidare därifrån? Hur långt skulle en AST-elev 

med svårigheter med att exempelvis skriva kunna nå om man byggde vidare på det som 

eleven gör med lätthet? Vilka begåvningar missar man om man envist hävdar att möta en 

elevgrupp med ojämn begåvningsprofil med en fastslagen form av kunskapssyn och 

uppfattning om hur man bygger kunskap? Jag sätter detta i relation läroplanens på förhand 

givna mål och kunskapskrav (Wahlström 2016). Kan det vara så att kunskapssynen och 

styrdokumentens utformning i sig blir ett hinder både för elevgruppen och enskilda individer? 

Här ser jag flera möjliga och intressanta studiefält för framtiden.  

 

Sammanfattningsvis drar jag slutsatserna att friutrymmet för dessa samhällskunskapslärare är 

förhållandevis stort. Den inre skolkulturen och lärarnas uppfinningsrikedom vad gäller 

undervisningsstrategier och anpassningar ger många olika arbetssätt när det kommer till val 

av metod och innehåll. Målet för undervisningen blir tämligen likt det som andra lärare tänker 

om sin undervisning, dock med mer fokus på elevernas framtid. I mötet med styrdokument 

skapas en mängd svårigheter och dilemman som utgör begränsningar för undervisningen. 

Samtidigt finns dock en öppning eftersom lärarna också uttrycker vissa möjligheter med den 

nya situationen efter Gy11. Kanske handlar det om att man med tiden kan hitta nya vägar och 

nya sätt att utnyttja sitt friutrymme?  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Informationsbrev 1 

Till:  

Rektor  

Lärare i samhällskunskap 

 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Marie Jonsson och jag arbetar sedan 2005 på IVAS-Specialklass Asperger, 

gymnasiet, på Birgittaskolan i Linköping. Jag undervisar mestadels i samhällskunskap.  

Jag har fått möjlighet att läsa samhällskunskap på Lärarlyftet, Mittuniversitetet, och ska under 

denna termin skriva en avslutande uppsats. Fokus för mina studier kommer att vara 

ämnesdidaktik, samhällskunskap, i relation till elever med autismspektrumtillstånd. Jag 

intresserar mig speciellt för hur detta kan kopplas till vad som har hänt på området sedan 

Gy11 inträdde.  

 

Mitt intryck är att det numera finns mycket kunskap kring vilken typ av studiemiljö och 

bemötande som elever med AST behöver. Däremot finns det mindre skrivet om vad som kan 

vara klokt ur ämnesdidaktiska perspektiv. Jag tror att Gy11 har inneburit en del utmaningar på 

området och skulle därför vilja undersöka detta närmare. Det hela känns angeläget särskilt 

sedan den här elevgruppen växer i antal. Fokus för studien kommer att vara hur 

gymnasielärare, som undervisar elever inom autismspektrumet i ämnet samhällskunskap, 

resonerar kring sitt ämne i förhållande till elevgruppen. Vi kommer att samtala om bland 

annat styrdokument, innehåll och metoder.  

 

Jag söker därför gymnasielärare som undervisar i ämnet samhällskunskap (kurser som hör till 

studieförberedande eller yrkesförberedande program) som är villiga att bli informanter i min 

studie. Jag riktar mig till lärare som undervisar i någon form av undervisningsgrupp för elever 

med autismspektrumtillstånd. De lärare som ställer upp som informanter kommer i en 

samtalsintervju få berätta om sin undervisning i samhällskunskap i förhållande till 

elevgruppen. Intervjun kan antingen ske, om möjligt ansikte mot ansikte, eller via Skype eller 

telefon. Intervjun tar cirka en timme och kommer att spelas in. Intervjuerna ska helst ske 

någon gång under veckorna 46 – 48. Jag har stora möjligheter att anpassa mina tider för att 

exempelvis samtala med någon via Skype.  
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Deltagandet i studien är givetvis frivilligt och kan avbrytas när som helst under studiens gång. 

Alla deltagande lärare kommer i det publicerade materialet att anonymiseras och ingen 

koppling kommer att göras mellan specifik skola och specifik lärare. Det är inte den enskilde 

läraren som står i fokus utan den samlade bilden av lärarnas berättelse om ämnet, 

elevgruppen. 

 

Var vänlig och vidarebefordra informationen till intresserade samhällskunskapslärare som i 

sin tur kan kontakta mig via mail.  

De lärare som är intresserade av att delta i denna studie kommer att få ytterligare ett 

informationsbrev där intervjufrågor kommer att bifogas. Om Ni har frågor eller vill anmäla ert 

intresse att delta i studien är ni varmt välkomna att höra av er till mig:  

 

marieuj@gmail.com 

070-17 30 784 

 

 

Min handledare vid Mittuniversitetet är Lars Sandin, han står också till förfogande för frågor 

om studien:  

Lars.sandin@miun.se 

010-142 86 34 

 

 

Med vänlig hälsning  

Marie Jonsson  
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Bilaga 2 
 

Informationsbrev 2 

 

Hej! 

Du är en av de lärare som har visat intresse för att delta i min studie angående 

samhällskunskapslärare som undervisar elever inom autismspektrumet. Jag är tacksam för ditt 

engagemang och ser fram emot att samtala om ämnet! Tanken med det här brevet är att du ska 

få ytterligare information om studiens upplägg samt hur jag tänker mig intervjun.  

Jag vill återigen påminna om att deltagandet är frivilligt och att du när som helst har rätt att 

avbryta ditt deltagande. I detta brev bifogas möjligheten att ge ditt skriftliga samtycke till 

deltagandet i studien.  

 

Studiens övergripande syfte är, att undersöka hur samhällskunskapslärare som undervisar 

elever inom autismspektrumet på gymnasiet arbetar med och tänker om sin undervisning vad 

gäller innehåll och metoder i förhållande till elevgruppen. De frågor studien ämnar besvara är:  

Hur arbetar lärarna med sin undervisning av samhällskunskap vad gäller innehåll och metod 

när det gäller elever inom autismspektrumet och deras specifika svårigheter.  

Hur ser lärarna på förhållandet mellan samhällskunskapsämnet i Gy11 (med dess syfte, 

centrala innehåll och kunskapskrav) och elevernas specifika svårigheter? Vilka dilemman 

uppstår i mötet mellan styrdokument och verklighet?  

 

Du kommer i en inspelad samtalsintervju via Skype få berätta om din undervisning i 

samhällskunskap, din syn på ämnet och dess styrdokument i förhållande till AST-elever.  

Du kommer att tillsammans med cirka 5 andra gymnasielärare ingå i studien och dina svar 

kommer att enbart kategoriseras utifrån det innehåll svaren ger. I studiens bearbetning, analys 

och redovisning kommer du, såväl som din skola, att vara anonymiserad. Det är inte den 

enskilde läraren som står i fokus utan den samlade bilden av lärarnas berättelse om ämnet, 

elevgruppen. 

 

Nedan kan du se de frågor som i första hand kommer att ligga till grund för samtalet. Du får 

gärna ha styrdokumenten (samhällskunskapens syfte, centrala innehåll, 

kunskapskrav/betygskrav) framför dig under intervjun. Ta gärna fram övergripande 

kursplaneringar och några exempel på hur du brukar göra som stöd för minnet. Intervjun tar 

cirka en timme.  

 

Övergripande samtalspunkter:  

 Gör en beskrivning av hur din planering och ditt upplägg av kurserna Sh1a1/Sh1b ser 

ut. Berätta hur du tänkt angående innehåll och metoder.  
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 Beskriv lite mer i detalj hur du arbetar med följande taget ur samhällskunskapens 

centrala innehåll (gäller både Sh1a1 och Sh1b):  

”Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. 

Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka 

politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika 

system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens 

möjligheter. Sh1a1: Mediers innehåll och nyhetsvärdering i samband med frågor om 

demokrati och politik. Sh1b: Politiska ideologier och deras koppling till 

samhällsbyggande och välfärdsteorier.” 

”Gruppers och individers identitet, relationer och sociala villkor med utgångspunkt i 

att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och 

utanförskap.”  

 Undervisningen i samhällskunskap (båda kurserna) syftar till att undervisningen ska 

ge eleverna förutsättningar att utveckla bland annat följande: Beskriv/ge exempel på 

hur du arbetar med följande hämtat från ämnets syfte:  

”Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till 

samhällsfrågor och en förståelse av det vetenskapliga arbetet med samhällsfrågor.”  

Vidare:  

”Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med 

hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.”  

 Kunskapskraven är skrivna utifrån att klara av färdigheter – fakta, förståelse, 

färdighet, förtrogenhet. Hur arbetar du med att utveckla följande: den 

samhällsvetenskapliga analysmodellen (orsak-verkan), konkret – abstrakt, komplexa 

samhällsfrågor, generalisering, se helheten, kunna arbete självstyrande/eget ansvar, 

källkritik, kommunikationsförmåga, omvärldskunskap, se saker från olika perspektiv?  

 

 Hur tar du reda på att eleverna har tillräckliga kunskaper?  

 

 

 Hur ser du på förhållandet mellan betygskriterierna/kunskapskraven och elever med 

AST-diagnos?  

 

 Hur tillämpar du den så kallade undantagsbestämmelsen/PYS-paragrafen?  

 

 Vad i skolans struktur/organisation begränsar dig/hjälper dig att hjälpa eleverna att 

klara målen i samhällskunskapsämnet?  

 

 Vilken frihet upplever du att du har när du planerar och genomför din undervisning? 

Har du som pedagog tillräckliga möjligheter att beställa/få tillgång till läromedel, 

ändra schema, samarbeta osv för att hjälpa eleverna att nå målen i samhällskunskap?  
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 Vilka är de vanligaste anpassningarna ni på skolan väljer att göra i förhållande till 

elevgruppen?  

 

 Vilka är de vanligaste formerna av särskilt stöd?  

 

 Hur gör du för att försäkra dig om att du bibehåller likvärdigheten i undervisningen 

samtidigt som du anpassar den i förhållande till elevgruppen?  

 

Om du har frågor eller vill anmäla ert intresse att delta i studien är du varmt välkomna att höra 

av dig till mig:  

 

marieuj@gmail.com 

070-17 30 784 

 

Studien görs inom ramen för Lärarlyftet, Samhällskunskap för gymnasiet, Mittuniversitetet.   

Min handledare är Lars Sandin, han står också till förfogande för frågor om studien:  

Lars.sandin@miun.se 

010-142 86 34 

 

Med vänlig hälsning  

Marie Jonsson  

 

Deltagande i studie om samhällskunskapsundervisning för elever inom autismspektrumet. Det 

går bra att scanna av och maila nedanstående.   

Jag ger härmed mitt samtycke om att delta som informant i Marie Jonssons studie om hur 

gymnasielärare i samhällskunskap för elever inom autismspektrumet arbetar och resonerar om 

sin undervisning. Jag är införstådd med att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som 

helst kan avbryta mitt deltagande.  

 

 

Datum _____________ 

 

Namn ______________________________________________ 
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