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Abstract 
I denna kvalitativa studie har syftet varit att undersöka hur sex lärare i den svenska 
skolan undervisar i samhällskunskap i årskurserna 4-6. Kursplanen för 
samhällskunskap innehåller mycket stoff och lärare tvingas göra prioriteringar 
angående hur mycket av undervisningstiden som ska läggas på varje moment. Syftet i 
denna studie har varit att undersöka och analysera vilka delar i det centrala innehållet 
som lärare prioriterar och vilka faktorer som påverkar den prioriteringen. Syftet har 
även varit att få en inblick i hur mycket lärare undervisar i samhällskunskap jämfört 
med i andra SO-ämnen, vilken del värdegrunden har i undervisningen, vilken 
feedback lärarna får och hur det påverkar undervisningen och vilken syn lärarna har 
på det centrala innehållet i samhällskunskap. Det som framkom i denna studie var att 
de flesta av lärarna undervisade lika mycket eller mer i samhällskunskap jämfört med 
i övriga SO-ämnen. Det innehåll som flest lärare prioriterade i undervisningen var hur 
samhället är uppbyggt och fungerar, där flera nämnde politik, ekonomi och lag och 
rätt, samt information och medier. Faktorer som alla lärare i studien uttryckte 
påverkade deras prioriteringar var läroplanen, aktuella händelser och elevernas 
intresse. Andra faktorer som några av lärarna tyckte hade stor inverkan på deras 
prioriteringar var läromedel, klassammansättning, lärarnas egna kunskaper och 
intressen, storleken på arbetsområden och vad arbetslaget på skolan hade bestämt var 
viktigt. Vilka ämnen som lärarna undervisade i verkade också påverka deras 
undervisning då lärarna arbetade ämnesintegrerat mellan de ämnen de undervisade i. 
Få lärare var nöjda med den feedback de fick från lärarkollegor och skolledning. 
Samtliga lärare var däremot generellt positiva till det centrala innehållet, men några 
tyckte att det var omöjligt att hinna med allt under årskurserna 4-6. Några tyckte att 
det var bra att det centrala innehållet var lite luddigt formulerat i och med att det 
skapade frihet för lärarna. En lärare ville att en del om det mångkulturella samhället 
skulle ges plats.  

 
Nyckelord: samhällskunskap, didaktik, undervisning, värdegrund, årskurs 4-6 
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1. Inledning 
Samhällskunskapsämnet i den svenska skolan är ett mångfacetterat ämne som 
innehåller flera olika delar, som till exempel ekonomi, politik, samhällsfrågor, miljö 
och medier. Läroplanen ger ramarna för vad undervisningen ska innehålla, men 
lärarna har en frihet att välja hur de vill lära ut de delar som finns med i det centrala 
innehållet i läroplanen.  

 Genom att studera tidigare forskning om undervisning i samhällskunskap och 
på egen hand intervjua sex lärare som undervisar i samhällskunskap har jag i denna 
studie haft för avsikt att försöka kartlägga hur lärare planerar sin undervisning i 
samhällskunskapsämnet och vad som påverkar detta. Jag har undersökt vilka delar av 
innehållet i det centrala innehållet i läroplanen som lärarna väljer att prioritera och 
varför de prioriterar på det viset. Vilken inverkan feedback från kollegor och 
skolledning har till exempel. Dessutom har jag undersökt vad lärare egentligen tycker 
om det centrala innehållet i läroplanen som de ska undervisa om.  

 Förutom att lärare ska behandla det som står i det centrala innehållet i 
undervisningen så ska lärare även låta all sin undervisning genomsyras av det som 
står formulerat under rubrikerna "Skolans värdegrund och uppdrag" och 
"Övergripande linjer och riktlinjer" i läroplanen. Där finns det bland annat med att 
eleverna ska skaffa sig förståelse för de grundläggande demokratiska värderingarna 
och de mänskliga rättigheterna som det svenska samhället vilar på (Skolverket, 2017a, 
s.7). Det finns även en fostransaspekt med i den nuvarande läroplanen, Lgr11, som 
blir intressant då man fokuserar på samhällskunskapsämnet, som historiskt sett har 
haft ett innehåll som fokuserat på att fostra barn till bra medborgare. Hur stor del av 
undervisningen i samhällskunskap tycker lärare i den svenska skolan ska vara av en 
fostrande karaktär? Det är också en aspekt som jag har undersökt i min studie.   

 I och med att jag själv utbildar mig till grundskolelärare med inriktning på 
årskurserna 4-6 så har jag valt att lägga fokus på just de årskurserna i min uppsats. Så 
långt det går vill säga. För forskning om undervisning av samhällskunskap i 
årskurserna 4-6 är, precis som Kristiansson (2014a, s.213) påpekar, sparsam. Därför 
känns det angeläget att kunna bidra med ny forskning inom det området som utgår 
från dagens läroplan, Lgr11, som är mer ämnesinriktad än de tidigare läroplanerna. 
Den forskning som har genomförts tidigare har oftast fokuserat på undervisning på 
högstadiet och gymnasiet.  

1.1 Studiens disposition 
Den här uppsatsen innehåller sju kapitel. Först kommer en inledning följt av en 
bakgrund. I bakgrundsdelen går jag bland annat in på samhällskunskapsämnets 
historia och tidigare forskning. Sedan följer delarna syfte och metod, där det förklaras 
varför studien genomförts och hur. Efter det kommer resultatdelen, där resultaten 
från de sex intervjuer som genomförts redovisas följt av en diskussionsdel där dessa 
resultat diskuteras och jämförs med tidigare forskning och sedan kommer en analys. 
Uppsatsen avslutas en referenslista och två bilagor (missivbrev och intervjufrågor).  
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2. Bakgrund 
I det här avsnittet kommer först en genomgång av samhällskunskapsämnets historia 
inom den svenska skolan. Sedan följer en genomgång av vilka faktorer som påverkar 
undervisningen och vilken plats samhällskunskapsämnet har i den svenska skolan i 
dag. I det här avsnittet ges även exempel på tidigare forskning om 
samhällskunskapsundervisning. Forskning kring undervisning på mellanstadiet, 
alltså i årskurserna 4-6, är i princip obefintlig. Därför är det bara Martin Kristianssons 
forskning som handlar om årskurserna 4-6 som ingår i det här avsnittet. De övriga 
forskningsstudierna undersöker dock samma delar som denna studie så därför känns 
de motiverande att ta med. Anna Karlefjärds, Torbjörn Lindmarks och Roger Olssons 
studier baseras alla tre på intervjuer med gymnasielärare.  

2.1 Samhällskunskapsämnets historia 
Samhällskunskapsämnet i den svenska skolan har förändrats på flera sätt under årens 
lopp. Vid införandet av 1919 års undervisningsplan för folkskolan infördes ämnet 
medborgarkunskap. I och med införandet av den allmänna rösträtten så var 
ambitionen med det ämnet att medborgarna skulle skaffa sig djupare kunskaper om 
hur samhället fungerade. Undervisningen i medborgarkunskap skulle bland annat 
innehålla hur samhället var uppbyggt, olika samhällsfunktioner (familjen, kommunen, 
kyrka, stat, kooperation, arbetarrörelsen, folkbildnings- och nykterhetsrörelserna) och 
dess uppgifter och verksamheter. På läroverksnivån blev samhällslära en del av 
historieämnet (Johnsson Harrie & Larsson, 2012, s.12). Undervisningen i 
medborgarkunskap skulle även ha fokus på att stärka ungdomars känsla och ansvar 
gentemot varandra. Medborgarna skulle informeras om både sina förmåner och sina 
plikter gentemot samhället. Ämnet skulle bidra till en uppfostran så att de unga tog 
ansvar och gjorde en insats för samhället (Lindmark, 2013, s.2).  

 1946 års skolkommission tog intryck från andra världskrigets erfarenheter när 
man resonerade kring medborgarskap och såg skolan som ett viktigt instrument för 
att öka möjligheterna för en fredlig framtid. Kommissionen ville därför stärka 
samhällsundervisningen och det skulle ske genom att innehållsstoff från andra ämnen 
skulle ta plats i samhällsundervisningen (Johnsson Harrie & Larsson, 2012, s.12-13). I 
en statlig utredning som gjordes 1948 föreslogs att medborgarkunskaperna skulle 
förstärkas genom ett nytt ämne som fick namnet samhällskunskap. Det bestämdes att 
ämnet skulle ha en vetenskaplig karaktär där objektiva beskrivningar och analyser av 
det svenska samhället skulle ges en framträdande plats (Lindmark, 2013, s.2).  

 Under 1960-talet infördes benämningen SO för de samhällsorienterande 
ämnena (samhällskunskap, historia, religion och geografi) på högstadiet (Johnsson 
Harrie & Larsson, 2012, s.23).  

 1962 infördes en ny specifik kursplan för ämnet samhällskunskap och då blev 
samhällskunskap ett eget ämne. Statskunskapen kompletterades med ekonomiska och 
sociala samhällsfrågor (Lindmark, 2013. s.3). Ämnet samhällskunskap tog plats i 
grundskolan, när den infördes 1962, och i det nya gymnasiet, som startades 1966 
(Johnsson Harrie & Larsson, 2012, s.12-13).   

 Mellan 1970 och 1988 inträffade flera händelser i Sverige och i omvärlden som 
berörde samhällsområden som massmedia, opinionsbildning och energifrågan och 
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det fick till följd att kursplanerna i samhällskunskap successivt förändrades så att de 
fick med innehåll som behandlade sådana samhällsområden. I 1988 års kursplan för 
samhällskunskap hade flera saker ändrats, både då det gällde mål och innehåll. 
Ämnet fick ett tydligare konfliktperspektiv som skulle stimulera elevernas deltagande 
i det framtida samhällslivet. Det betonades i kursplanen att eleven skulle ta ställning 
för det demokratiska samhällets värdegrund. Det slogs fast att det var viktigt att 
eleverna lärde sig granska och sammanställa fakta och att analysera samhället med 
hjälp av teorier och modeller. Studierna i ämnet skulle organiseras utifrån olika 
samhällsfrågor och dessa samhällsfrågor skulle knyta an till elevernas intressen, 
erfarenheter och behov (Lindmark, 2013, s.3).  

 I kurs- och ämnesplanerna från 1980 fram till och med dagens läroplan, Lgr11, 
så har målen och innehållsbeskrivningarna varit och är vida. Något som kan ses som 
ett tecken på att det funnits och finns en vilja att överlåta till lärare och elever att tolka 
målen och innehållet (Johnsson Harrie & Larsson, 2012, s.20). 

 I 1994 års kursplan för samhällskunskap framgick det att skolan inte skulle vara 
värdeneutral utan aktivt syfta till att påverka elever utifrån demokratins 
grundläggande värden (Lindmark, 2013, s.3). 
 Internationella mätningar av elevers prestationer och en svensk 
decentralisering och privatisering av skolan kom på 1990-talet att förändra 
undervisningen. Det blev en återgång till mer traditionella ämnesstudier som 
ifrågasatte tematiska studier och ett sammanhållet SO-ämne (Franck, 2013, s.15).  
 Den nya kursplanen för samhällskunskap för gymnasiet som infördes 2000 
innebar flera förändringar i ämnets innehåll. Några centrala begrepp som ansågs 
betydelsefulla skrevs fram i kursplanen, nämligen sådana som inflytande, makt, 
konflikt, ideologi, klass, intresse och påverkan. 2008 tillkom ytterligare en ändring i 
kursplanen för gymnasiet då det skrevs fram att EU:s organisation skulle studeras 
specifikt. 2011 kom den senaste kursplaneändringen i samhällskunskap för gymnasiet 
då det blev mer detaljerade innehållsbeskrivningar och kunskapskrav som ersatte 
betygskriterierna (Lindmark, 2013, s.3-4).  

2.2 Läroplansteoretiskt perspektiv   
Det finns grundläggande principer för val av innehåll i undervisningen. De 
principerna brukar kallas läroplanskoder. Linde (2012, s.39-42) visar på fem olika 
exempel av sådana koder. Klassisk läroplanskod syftar till bildning, att elever ska 
förädlas i riktning mot ett ideal. Realistisk läroplanskod innebär att elever ska få en 
vetenskaplig förståelse av världen. Moralisk läroplanskod syftar på att ingjuta en viss 
moral och stolthet hos medborgarna. Rationell läroplanskod innebär att eleverna ska 
förberedas för praktiska uppgifter. Aristokratisk läroplanskod innebär att man 
fokuserar på att lära eleverna ett sätt att vara på, genom särskilda manér och språk, 
för att visa att man tillhör en särskild klass. Linde påpekar att utbildning i offentliga 
institutioner är motsägelsefull då utbildning å ena sidan innebär en maktutövning då 
någon annan har valt ut lärostoffet och bestämt hur de utbildade ska tänka och se på 
världen och livet. Å andra sidan ger utbildning vägar och ingångar till självständigt 
tänkande och är frigörande. 

 Wahlström påpekar att den rationella läroplanskoden utgår från att en läroplan 
ska bygga på kunskaper som är till nytta för både samhälle och individen (Wahlström, 
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2015, s.26). Just den rationella läroplanskoden har haft mest medvind efter andra 
världskriget och progressivismen har varit officiell skolideologi i Sverige efter kriget. 
Den rationella läroplanskoden bygger på den progressiva synen på skolan som den 
amerikanske filosofen och pedagogen Dewey förespråkade. Nämligen att det inte bara 
är på förhand fastställda kunskaper som ska vidarebefordras till eleven utan att det är 
elevens aktiva kunskapssökande och behärskande av metoder för att söka ny kunskap 
som ska prägla undervisningen. Dessutom påpekar Linde att det i alla skolor i alla 
samhällen finns en förmedling av värden och att olika politiska partier betonar 
betydelsen av att eleverna dels ska skaffa sig kunskaper dels ska fostras genom att 
undervisningen ska genomsyras av en värdeförmedling (Linde, 2012, s.42-43). 
 Englund konstaterar att tre olika utbildningskonceptioner har figurerat inom 
den svenska skolan sedan 1900-talet. Dessa konceptioner utgör politiskt bestämda 
uttolkningar av principerna i den medborgerliga läroplanskoden. I början av 1900-
talet och fram till andra världskriget var det en patriarkalisk utbildningskonception 
som rådde. Utbildning sågs under denna tid som ett socialpolitiskt medel och mål. 
Målet var att skapa en positiv bild av nationen och dess uppbyggnad och näringsliv, 
samt den grund detta vilade på, nämligen arbetsgivarnas och arbetarnas 
gemensamma intressen. Efter andra världskriget hamnade frågor om demokratins 
överlevnad och om skolans roll för att garantera demokratin genom att fostra 
demokratiska människor i fokus. Då tog en demokratisk konception över. Skolans 
organisering i nio sammanhållna år, en geografisk jämlikhet, skolans innehåll och 
arbetssätt var centrala moment i den demokratiska strävan som fanns i skolan. Under 
1950-talet började dock den demokratiska konceptionen på att skjutas i bakgrunden 
och istället framträdde den vetenskapligt-rationella konceptionen. Det grundläggande 
i den nya konceptionen var den positiva värderingen av dåtidens vetenskap och 
teknik i välfärdssamhällets tjänst och dess tillit till att vetenskap skulle fungera som en 
problemlösare. Därmed blev det så att den demokratiska konceptionen, i betydelsen 
att det var människorna själva som skulle forma sin egen framtid, hade ersatts av en 
vetenskapligt-rationell, där det var andra i form av expertis som skulle planera 
rationellt åt och för människorna. Skolans innehåll skulle baseras på värderingsfria 
vetenskapliga utgångspunkter (Englund, 2005, s.258-264).  

 Den vetenskapligt-rationella konceptionen har varit den dominerande 
konceptionen i den svenska skolan efter andra världskriget, men har utmanats av den 
demokratiska konceptionen vid flera tillfällen. Den demokratiska konceptionen kom 
bland annat till uttryck i den så kallade SIA-utredningen på 1970-talet där en 
demokratisk samhällssyn och människosyn och skolans aktiva fostransroll 
underströks (Englund, 1986, s.30). Även i Lgr80, där skolans aktivt demokratiska 
fostrarroll betonades genom att skolan uppmanades att stödja en demokratisk 
samhälls- och människosyn (Englund, 2005, s.278). 

 

2.2.1 Olika utbildningsfilosofier 
En utbildnings olika mål och syften kan också diskuteras i form av olika 
utbildningsfilosofier. Englund tar upp fyra olika utbildningsfilosofier: progressivism, 
essentialism, perennialism och rekonstruktivism. Dessa återspeglar olika sätt att se på 
ett ämne, vilken kunskap som är viktig inom ämnet och vilken samhällsuppgift som 
skolämnet har. Essentialismen betonar att det är skolämnets bakomliggande 
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vetenskapliga discipliner som är centrala för eleverna att få kunskaper om. De 
vetenskapligt grundade kunskaperna ska vara i centrum för undervisningen och det 
är dessa kunskaper som läraren ska kontrollera att eleven skaffat kunskaper om. 
Läraren har en expertroll och har i uppgift att förmedla dessa vetenskapliga 
kunskaper till sina elever. Inom den essentialistiska utbildningsfilosofin betraktas 
skolan som institution underordnad den samhällsutveckling som sker. Inom den 
progressiva utbildningsfilosofin betonas ämnesintegrationens betydelse för att 
eleverna ska kunna skaffa sig kunskaper om verkligheten. Inom den betonas även 
elevaktiva arbetssätt där läraren får rollen som en handledare. Inom den 
utbildningsfilosofin vill man utveckla självständiga individer som kan vara aktiva i 
samhället. Inom rekonstruktivismen tycker man att det är viktigt att eleverna erhåller 
ett kritiskt tänkande och en demokratisk fostran. I undervisningen ska olika 
samhällsproblem och handlingsalternativ belysas och diskuteras. Inom den 
rekonstruktivistiska filosofin är det samhället som står i centrum för undervisningen 
och eleven ses som en framtida medborgare. I den perennialistiska 
utbildningsfilosofin betonar man skolans roll som en samhällsbevarande enhet. I 
undervisningen är det kulturarvet och människans eviga frågor som ska ligga i fokus. 
Inom perennialismen ser man på skolan som utbildningsreserv för samhället där 
läraren har som uppgift att förmedla det historiska arvet och agera som en förebild i 
moraliska frågor (Englund, 1997, s. 132).  

2.3 Lärarnas friutrymme 
Skolan är en politiskt styrd organisation där verksamheten styrs av statliga dokument 
som läroplan, förordningar, skollag, kursplan och betygskriterier och kommunalt 
fastställda ramverk. Varje lärare har dock en professionell frihet att forma sin 
undervisning inom de dokument och ramverk som finns. Det här tolkningsföreträdet 
som lärare har är en viss professionell autonomi som brukar kallas friutrymme. 
Samhället har accepterat den professionella kompetensen hos lärare och den 
kunskapsbas som den kompetensen vilar på. Den acceptansen innebär att samhället 
förväntar sig att lärare tolkar de styrdokument som skolans verksamhet styrs av och 
agerar utifrån sin professionella förmåga (Karlefjärd, 2011, s.9). Precis som Gunnar 
Berg (2011, s.48) konstaterar skapar detta friutrymme möjligheter för lärare att sätta 
sin personliga prägel på undervisningen.  

2.4 Samhällskunskapsämnet i Lgr11 
2011 fick den svenska skolan en ny läroplan, nämligen Lgr11, som sedan reviderades 
2017. I syftesdelen för ämnet samhällskunskap i Lgr11 står det bland annat att läsa: 
"Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar 
kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom 
undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på 
samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, 
miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala" (Skolverket, 2017a, 
s.218). 
 I kursplanen för samhällskunskap (Skolverket, 2017a, s.218-219) står det att 
eleverna sammanfattningsvis ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:  
• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, 
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• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika 
perspektiv,  
• analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och 
modeller,  
• uttryck och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och 
argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,  
• söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera 
deras relevans och trovärdighet, och  
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, 
arbetssätt och beslutsprocesser.  
 Det centrala innehållet för årskurs 4-6 är sorterat under rubrikerna "Individer 
och gemenskaper", "Information och kommunikation", "Rättigheter och rättsskipning", 
"Samhällsresurser och fördelning" och "Beslutsfattande och politiska idéer" 
(Skolverket, 2017a, s.220-221). Så här ser det centrala innehållet ut: 
Individer och gemenskaper 
• Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet. 
• Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället. 
• Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella 
minoriteternas rättigheter. 
Information och kommunikation 
• Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet 
och könsroller framställs i medier och populärkultur. 
• Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, 
med ett källkritiskt förhållningssätt. 
• Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån 
sociala, etiska och rättsliga aspekter.  
Rättigheter och rättsskipning 
• Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet 
och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället. 
• De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets 
rättigheter i enlighet med barnkonventionen. 
Samhällsresurser och fördelning 
• Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion. 
• Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat 
använder skattepengarna till. 
• Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, 
och konsekvenser av, välstånd och fattigdom. 
• Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till 
kommunikation och elektronisk handel. 
Beslutsfattande och politiska idéer 
• Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, 
till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, 
till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.  
• Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika 
uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.  



10 
 

 Läroplanen ändrades under 2017 genom att digitalisering fick mer plats. 
Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018, men det blev möjligt för skolorna att börja 
arbeta utifrån de reviderade styrdokumenten redan den 1 juli 2017 (Skolverket, 2017b).  

2.5 Samhällskunskap i dagens skola 
Precis som Långström och Virta konstaterar så har ämnet samhällskunskap i dagens 
svenska skola en dualistisk karaktär. Dels är det meningen att ämnet ska socialisera 
elever till medborgarskap och ge kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som en 
medborgare är i behov av. Dels betonas ämnets kritiska och kognitiva uppdrag, vilket 
beror på ämnets relation till de vetenskaper som utgör en del av grunden i ämnet. 
Spänningen mellan ämnets normativa och kritiska uppdrag är det som karaktäriserar 
ämnet samhällskunskap. De två uppdragen hör dock ihop till en viss del då 
medborgerlig fostran bygger på kunskaper om samhället (2016, s.22-23).  
 Johnsson Harrie och Larsson konstaterar att samhällsundervisningen i den 
svenska skolan består av generellt ämnesövergripande samhällsinnehåll, som till 
exempel demokrati- och värdefrågor, och ämnesspecifikt innehåll som i första hand är 
knutet till de ämnen som handlar om samhällsförhållanden, som samhällskunskap, 
geografi, religionskunskap och historia. Johnsson Harrie och Larsson påpekar också 
att demokrati och värdegrund vanligen brukar behandlas i de samhällsvetenskapliga 
ämnena, även fast det förekommer i olika grad i alla ämnen (Johnsson Harrie & 
Larsson, 2012, s.14-15). 

 Långström och Virta (2016, s.25) påpekar att innehållet i ämnet 
samhällskunskap kan delas upp på två sätt, i en mikro- och makronivå. Mikronivå 
handlar om sådant som är livsnära och har kopplingar till elevernas liv direkt. Till 
exempel praktiska saker om hur samhället fungerar. I och med att detta är 
föränderligt så behöver eleverna skaffa sig färdigheter så att de kan skaffa, granska, 
värdera och tillämpa information. Makronivå handlar om sådant som ger ramar för 
individens liv. Till exempel kunskap om samhällsstruktur, teorier och begrepp 
hämtade från vetenskaper. De ramarna ska fungera som hjälpmedel så att individen 
ska förstå sin omvärld. Alla lever mer eller mindre samtidigt på mikro- och 
makronivå och därför behöver individen kunskap om båda. Man kan även dela upp 
kunskapen i en teoretisk och en praktisk och vardagsnära kunskap. Teoretisk kunskap 
i undervisningen i samhällskunskap handlar om begrepp, institutioner, normer och 
regler på principiell nivå medan praktisk kunskap handlar om saker man ska tillämpa 
och leva efter och även om att förstå samhällets livsvillkor.  

 Samhället förändras hela tiden och det betonar Långström och Virta (2016, s.26) 
är något som är viktigt för lärare att tänka på i sin undervisning. De skriver att skolans 
uppgift är att förbereda eleverna på de krav som eleverna kommer att möta som 
vuxna och i arbetslivet, där det pågår ständiga förändringar. Därför, betonar 
Långström och Virta, är det viktigt att eleverna ges möjligheter att tänka kritiskt och 
skaffar sig färdigheter för att kunna använda och analysera kunskap, granska olika 
informationskällor och kunna använda kunskap för att lösa olika problem.  

2.6 Samhällskunskapsdidaktik 
Samhällskunskapsdidaktik är ett mångvetenskapligt och tvärvetenskapligt fält mellan 
pedagogik och olika samhällsvetenskapliga ämnen. Det handlar om kunskapens och 
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ämnets karaktär, undervisning och lärande och andra dimensioner av individens 
möten med samhället (Långström & Virta, 2016, s.17).  

 Lee S Shulman var en som tidigt betonade hur viktig en lärares 
ämnesdidaktiska kunskaper var och myntade begreppet "pedagogical content 
knowledge". Enligt Schulman är det "pedagogical content knowledge" som 
kännetecknar en lärares speciella kunskapsområde. Det här speciella 
kunskapsområdet är enligt Schulman en blandning mellan kunskap i ett specifikt 
skolämne och kunskap i pedagogik och är det som skiljer en lärare från en renodlad 
ämnesexpert. Den kunskapen använder en lärare för att planera, genomföra och 
utvärdera sin ämnesundervisning. Schulman betonar betydelsen av att ta hänsyn till 
elevers bakgrund och förkunskaper och enligt Schulman behöver en lärare som 
strävar efter ämnesdidaktisk kompetens ha goda kunskaper i både innehålls- och 
formfrågor (Lindmark, 2013, s.13).  
 Långström och Virta, som forskat en hel del om samhällskunskap, har kommit 
fram till flera delar som är viktiga i samhällskunskapsdidaktik. Att till exempel 
planera undervisningen både på kort och lång sikt påpekar de är en viktig del av 
undervisningen. De betonar att nyckelorden till en lyckad planering av 
undervisningen är att koppla planeringen till de mål man strävar mot och att man 
kartlägger vilka ramar som gäller för undervisningen. Med ramar så menar de till 
exempel lokaler, materiel, tider och hjälpmedel. De betonar också att det är av stor 
vikt att man skaffar sig kunskap om den elevgrupp som man kommer att undervisa 
om man inte träffat dessa elever tidigare (2016, s.129).  

 Att hitta en intressant upptakt på en kurs är också något som Långström och 
Virta ser som något av stort värde. Till exempel att man som lärare kan knyta an till 
något aktuellt i ämnet eller till något i elevernas vardag. Och då gärna att detta har 
lokal koppling och koppling till några tidigare arbeten som eleverna har gjort (2016, 
s.129). 

 Samhällskunskap är ett ämne där det finns mycket kunskap att hämta från det 
omgivande samhället. Långström och Virta betonar att man som lärare i 
samhällskunskap därför bör kartlägga vad som kommer att hända under den 
närmaste tiden då man gör en långtidsplanering. Till exempel olika val i form av 
riksdags-, kommunal-, landstingsval i Sverige och valet i USA. Även när budgeten ska 
läggas fram i Sverige och när viktiga debatter ska hållas (2016, s.130).  

 I styrdokumenten för skolan påpekas det att eleverna har rätt att påverka 
innehållet i undervisningen. I läroplanen Lgr 11 (2017a, s.15) står det till exempel: 
"läraren ska svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer 
och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder 
och mognad". Långström och Virta (2016, s.130) betonar att det är viktigt att elevernas 
förkunskaper och intressen bör påverka planeringsprocessen.  

 Långström och Virta (2016, s.130-131) ser en fördel i att lärare inte fyller 
planeringen för ett läsår på en gång, utan lämnar öppet för senare beslut. På så vis kan 
läraren göra det möjligt att kunna anpassa undervisningen efter aktuella händelser.  

 Några frågor som en lärare bör ställa sig vid planeringen av ett område i 
undervisning i samhällskunskapsämnet tycker Långström och Virta är: lägger 
planeringen grunden för att nå de mål som kursplanen kräver, finns tillfällen för 
bedömning inplanerade, är bedömningarna eller proven förlagda till veckor då 
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eleverna inte har en massa andra bedömningar eller prov och finns det utrymme för 
att kunna variera undervisningen och bedömningen? (2016, s.133-134). 

 När det gäller planering på kortare sikt i form av lektionsplanering så påpekar 
Långström och Virta att en lärare ska utgå från de didaktiska grundfrågorna vad, 
varför och hur. Det handlar till exempel om vad undervisningen ska handla om, syftet 
med att eleverna ska lära sig just detta, vad läraren vill åstadkomma med 
undervisningen, hur eleverna ska arbeta under lektionen, hur läraren vill introducera 
ämnet och hur läraren vill bedöma eleverna (2016, s.134-135).   

 Om man är samhällskunskapslärare så förutsätts det, precis som Långström och 
Virta nämner, att man som lärare uppdaterar sina kunskaper om samhället och 
världshändelser. Det som är avgörande för undervisningens kvalité är lärarens 
kapacitet att utvecklas och förnyas professionellt (2016, s.86).  

 I dag är arbete i arbetslag en viktig del i skolans verksamhet. I arbetslagen 
planerar till exempel lärare undervisningen tillsammans med lärarkollegor och kan 
även hjälpas åt vid skapande av material och med att bedöma elever. Men det finns 
vissa lärare i de svenska skolorna som upplever sig själva som ensamma och som inte 
upplever att de får något stöd från kollegor (Långström & Virta, 2016, s.87).  

 Precis som Långström och Virta konstaterar så har nästan allt innehåll i 
samhällskunskapsämnet etiska dimensioner, om man inte bara vill överföra 
faktainnehåll. Undervisningen bygger på att läraren styr sin undervisning efter 
innehållet i läroplanens värdegrund, som baseras på demokrati, de mänskliga 
rättigheterna, jämställdhet, rättvisa och strävan efter sanning. Den viktigaste frågan 
påpekar Långström och Virta är vilka mål man har för undervisningen och hur man 
når målen om demokrati och medborgarskap. Lärare ska ta hänsyn till de mänskliga 
rättigheterna och främja alla elevers utveckling till aktiva och delaktiga medborgare 
och det ska vara oberoende av deras bakgrund, genus, klass eller etnicitet. Fostran till 
demokrati betonar Långström och Virta är en hel skolas ansvar, men 
samhällskunskapen spelar där en viktig roll. Långström och Virta påpekar också att 
det inte räcker att bara undervisa om demokrati utan att man även måste undervisa i 
demokrati (2016, s.91).  

 Styrdokumenten, som läroplanen till exempel, ska styra undervisningen i den 
svenska skolan. Så ser det dock inte ut i alla skolor, påpekar Långström och Virta. 
Vissa lärare känner inte till styrdokumenten tillräckligt bra och planerar sin 
undervisning utefter traditioner eller läromedel (2016, s.62).  

2.7 Faktorer som påverkar undervisningen 
Det är flera saker som påverkar en lärares undervisning. Den tid som en lärare har till 
förfogande är en viktig faktor för tolkningen av läroplanen. Andra yttre 
begränsningar som påverkar lärarens handlingsutrymme är till exempel antalet elever, 
utrustning, bibliotek och datanätverk. Reglerande ramar som till exempel statliga 
beslut, betygssystemet och formella kompetenskrav på lärarna påverkar också 
innehållet. Även elevers intresse påverkar lärarens innehåll i undervisningen. Till 
exempel kan starkt motstånd från eleverna göra att svåra uppgifter får utgå. Lärare 
brukar vanligtvis inte ändra sin gjorda planering under pågående 
undervisningsavsnitt, men kan bli tvingade att göra det. Mest tvingande är de signaler 
som lärare får från elever. Linde påpekar att ansträngningar att öka elevernas makt 
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och inflytande har spelat en framträdande roll i den progressivistiskt präglade skolan 
(Linde, 2012, s.17-19, 80). Linde tar även upp att föräldrarnas makt att påverka 
undervisningen kan ha ökat i och med införandet av det fria skolvalet. Linde påpekar 
att konkurrensen om eleverna mellan olika skolor därmed har ökat och att skolorna 
för att locka elever till sig är måna om att ta hänsyn till föräldrars åsikter (2012, s.64).   
 Wahlström påpekar att ett ämnes selektiva traditioner påverkar en lärares urval 
av undervisningsstoff. Det vill säga ett ämnes vetenskapliga sanningar och erkända 
metoder (Wahlström, 2015, s.11).   
 Linde skriver att villkoren för stoffurval är olika i olika ämnen och konstaterar 
att det finns belägg för att skillnaderna mellan enskilda lärares tolkning av läroplanen 
är större i samhällsvetenskaper, religionskunskap och historia än i naturvetenskap, 
matematik och språk (2012, s.13). 
 En annan sak som Linde tar upp är att studier visar att läroböcker är starkt 
styrande i undervisningen i vissa fall, men att lärarna är selektiva till användning av 
böcker och väljer bort avsnitt de inte gillar. Tillgängligt övningsmaterial styr också 
undervisningen. Även ett ämnes traditioner har en styrande effekt på undervisningen. 
Läraren har som individ mer eller mindre frihet i tolkningen av läroplanen beroende 
på vilket ämne läraren undervisar i. Vissa ämnen, som till exempel matematik och 
naturvetenskapliga ämnen, är starkt inramade, medan vissa andra, som svenska och 
de samhällsvetenskapliga ämnena (där samhällskunskap ingår), är svagt avgränsade 
(Linde, 2012, s.57-58). 

 Undervisningsprocessen i sig påverkar innehållet i undervisningen. Till 
exempel så påverkas undervisningen av vilka elever som går i en klass. Detta ingår i 
ramfaktorteorin. Den teorin behandlar vad som är möjligt och inte möjligt att göra i 
undervisning med hänsyn till rådande begränsningar, hur de begränsade ramarna 
formar undervisningsprocessen och hur denna påverkar resultaten (Linde, 2012, s.59). 

 Linde nämner att det är flera krafter som utöver inflytande till hur 
undervisningen ska gå till. Han nämner sociala krafter utanför skolan, interna 
förhållanden inom skolkulturen, läroboksförfattare och företag som säljer styrande 
material (Linde, 2012, s.60). 

 Hur prov utformas påverkar också undervisningen. Studierna riktas mot 
innehållet i proven. Det spelar också roll vem som konstruerar proven. Om läraren 
gör det själv så ökar friheten i tillämpning av läroplanen medan om det som vid 
centrala prov är någon annan som konstruerar proven så blir dessa prov och 
förutspåendet om vad som ska komma på proven styrande för undervisningen (Linde, 
2012, s.61). 

 Lärarna är huvudaktörer vid transformeringen (tolkningen) av läroplanen och 
de utformar sin undervisning utifrån vad de vill, vad de anser förväntas, vad de kan 
och vilka yttre villkor som gäller. Linde betonar att efter kommunaliseringen och 
tillåtelse för friskolor att verka har lärarna fått en större frihet att utveckla egna 
profiler. Skolledarna, som i och med decentraliseringen fått en större roll för 
pedagogisk ledning, har blivit mer betydelsefulla vid transformeringen av läroplanen. 
Staten verkar också på transformeringsarenan genom att vara huvudman för 
lärarutbildningen och arrangör av fortbildning och att den inspekterar och utvärderar. 
Linde skriver även att föräldrar kan antas få större inflytande över undervisningen i 
och med det fria skolvalet än vad som har varit fallet tidigare (Linde, 2012, s.64-65). 
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 I svagt avgränsade och inramade ämnen, främst samhällsvetenskapliga ämnen, 
har lärarnas personliga repertoar av stoff stor betydelse, skriver Linde (2012, s.65). 
Lärarnas tolkningar av läroplanen då det gäller dessa ämnen är olika och lärarnas 
livshistoria, kunskaper, yrkeserfarenhet och de skolbildningar som dominerat deras 
egna akademiska studier återspeglas i deras stoffurval.  

 Att utveckla kunskaper i ett ämne kan inte reduceras till att tillägna sig vissa 
fakta och begrepp utan omfattar också att man blir förtrogen med hur dessa begrepp 
kan användas på ett acceptabelt sätt. Det innebär att man införlivar de syften, 
värderingar och hållningar som ingår i ämnets kunskapskulturer. Det gör att man kan 
tala om skolämnen i termer av ämnesspecifika kompetenser, vilka kan fortsätta 
utvecklas utan slut (Englund, Forsberg & Sundberg, 2012, s.129). 

2.8 Rutiner för planering och genomförande 
Lärare har olika rutiner för både planering och genomförande av undervisning. Vissa 
planerar på lång sikt och andra detaljplanerar för varje moment. Lärare har också 
olika repertoarer. Den potentiella repertoaren avser det som läraren vet och möjliggör 
variationen i innehållet som ska förmedlas och den manifesta repertoaren består av de 
lektioner som läraren genomför. Den sistnämnda repertoaren består av två bitar: en 
stoffrepertoar och en förmedlingsrepertoar. En del lärare har en stabil stoffrepertoar, 
men varierar förmedlingsrepertoaren beroende på vilka elever som man har i sin klass. 
Andra lärare har en stabil förmedlingsrepertoar med en variation av stoffet. 
Förändringar i samhället och vad en lärare "brinner" för påverkar också hur en lärare 
undervisar. Till exempel kan en lärare i samhällsvetenskap fokusera mycket på att 
fostra goda demokrater som har respekt för rättssamhället och undervisa mycket om 
solidaritet och rättvisa (Linde, 2012, s.19-20). 

 Linde tar även upp två andra aspekter på upplägg av undervisning, nämligen 
om man som lärare ska lära ut ämneskunskaper isolerat i varje ämne för sig eller om 
man ska jobba tematiskt och om lärare ska arbeta självständigt eller i arbetslag. 
Termen collection code står för separation av ämnen och innebär att läraren identifierar 
sig mer som ämnesrepresentant än pedagog och har ett personligt ansvar för 
elevernas lärande och arbetar självständigt. Integrative code innebär att undervisning är 
tematisk och att lärarna samarbetar. Lärarna identifierar sig mer som pedagoger än 
ämnesrepresentanter (Linde, 2012, s.45). 

   

2.9 Tidigare forskning om samhällskunskapsundervisning 
Forskning inom samhällskunskapsdidaktik är ett område som är svagt utvecklat, 
speciellt då det handlar om årskurserna 4-6, enligt Kristiansson (2014, s.213-214).  
 Kristiansson har skrivit två vetenskapliga artiklar om just undervisning i 
samhällskunskap i årskurserna 4-6. 2014 publicerades den första, där fokus dels låg på 
att undersöka vad som kännetecknade samhällskunskapsämnet på mellanstadiet 
jämfört med undervisningen i det ämnet på högstadiet och gymnasiet dels på hur 
samhällskunskapsämnets kännetecken kunde förstås i relation till den nya 
läroplanens (Lgr11) fokus på ämnesbunden måluppfyllelse. I den andra artikeln, som 
publicerades 2017, låg fokus på relationerna mellan samhällskunskapsämnet och de 
övriga SO-ämnena i undervisningen i årskurserna 4-6.   
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 I studien från 2014 intervjuade Kristiansson sju lärare om deras planering och 
genomförande av samhällskunskapsundervisning. Det framkom att dessa lärare 
undervisade relativt lite i samhällskunskap. Undervisningen var oklar och 
osammanhängande och ämnet verkade sakna klara ramar. Kristiansson påpekar att 
han tycker att ämnet blir osynligt som ämne då det oftast används som ett 
komplement till andra ämnen och då speciellt geografi och historia. Ämnet hade dock 
ett etablerat innehåll i de intervjuade lärarnas undervisning, där demokratifrågor 
dominerade. Det var framför allt principer för beslutsfattande som gavs utrymme. 
Lärarna kopplade ofta demokratidelen till andra ämnen, som historia och geografi. 
Andra återkommande inslag var "aktuella händelser", "värdegrundsfrågor", 
"ekonomi" och "lag och rätt", men dessa var mindre omfångsrika och mindre 
sammanhängande. Med aktuella händelser syftade lärarna på händelser som hade 
hänt nyligen runtom i världen och som de diskuterade under lektioner. Det kunde ske 
spontant, men ofta vid morgonsamlingen och på en dag då klassen gick igenom 
veckans nyheter och gjorde ett nutidskryss. Diskussioner kring aktuella händelser 
skedde dock som isolerade inslag i undervisningen och kopplades inte ihop med 
något annat i samhällskunskapsämnet. Värdegrundsfrågorna togs ofta upp i samband 
med osämja eller att vissa oönskade beteenden hos eleverna behövde hanteras. Det 
mesta av innehållet i samhällskunskap beskrevs av lärarna i studien som att det hade 
kopplingar till de andra SO-ämnena och beskrevs sällan som ämnets eget innehåll. 
Kopplingarna till de andra ämnena tycktes mer etablerade än kopplingarna mellan 
områdena i samhällskunskapsämnet (Kristiansson, 2014, s.212-213, 216).   
 Ämnesmarkörer gör ett ämne synligt som ett eget ämne. I sin intervjustudie 
hittade Kristiansson tydliga ämnesmarkörer i lärarnas undervisning i geografi och 
historia, bland annat i form av läroböcker, kartor, läxor och prov och genom 
undervisning på ett dramatiskt sätt. Några etablerade ämnesmarkörer hittade han inte 
i samhällskunskapsämnet. Kristiansson konstaterar att utan sammanhållande och 
organiserande grundläggande principer och med läroböcker, läxor och prov endast i 
kombination med de andra SO-ämnena dras samhällskunskapsämnet isär och 
osynliggörs som eget ämne. Det framkom i Kristianssons studie att ingen av de 
intervjuade lärarna arbetade med en renodlad lärobok i samhällskunskap. Det 
närmaste en lärare kom det var att en lärare arbetade med en lärobok som innehöll 
både samhällskunskap och geografi. Det framkom också att lärarna sällan pratade om 
ämnet samhällskunskap med eleverna eller skrev upp det på schemat eller tavlan. 
Något som de gjorde i historia och geografi. Detta i samband med att lärarna inte 
använde läroböcker, läxor och prov i ämnet, utan endast i kombination med andra 
ämnen, gjorde att samhällskunskap som ämne blev otydligt, konstaterar Kristiansson 
(2014, s.223-224).  

 Hösten 2012 infördes betyg i årskurs sex i den svenska skolan. Kristiansson ser 
en problematik i att det i hans studie framkommit att samhällskunskapsämnet är 
osammanhängande och otydligt och ofta kombineras med andra SO-ämnen i 
undervisningen. Han ställer sig frågan hur eleverna i en sådan situation ska kunna få 
möjlighet att få visa de ämnesspecifika förmågor som anges i kunskapskraven för 
samhällskunskapsämnet. Förmågor som lärarna sedan ska göra sin bedömning 
utifrån och sätta betyg på eleverna. Kristiansson ställer sig också frågande till hur och 
när eleverna ska kunna öva på förmågorna i undervisningen och vilken betydelse 
ämnets centrala innehåll i kursplanen får i detta sammanhang (2014, s.230). 
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 I Kristianssons intervjustudie som publicerades 2017 framkom det att 
undervisningen på mellanstadiet verkar skilja sig från den på högstadiet och 
gymnasiet på så sätt att undervisningen på mellanstadiet verkar vara mer 
elevcentrerad och innehålla mer ämnesintegration. Mycket av den gemensamma 
undervisningen skedde mellan geografi, samhällskunskap och religionskunskap med 
utgångspunkt i geografi. Geografi utgjorde basen för undervisningen i SO-ämnena. 
Samhällskunskapsämnet används också som ett biämne till historieundervisningen 
för att förtydliga ett historiskt innehåll. När det gäller kopplingen mellan geografi och 
samhällskunskap så är dock samhällskunskapsämnets bifunktion annorlunda än 
jämfört med relationen till historia. Samhällskunskapsämnet kompletterar geografins 
belysning av området med ett eget kunskapsområde. Kristiansson konstaterar att 
nyckeln till att samhällskunskapsämnet inte ska bli en osynlig del inom andra ämnen 
är att det görs en rumsligt nutida jämförelse. Den tidsliga relationen där samhällets 
nutid ska förtydliga företeelser i historiens dåtid verkar fungera som en spärr mot 
ämnesövertagande, konstaterar Kristiansson (2017, s.1, 11-15).   

 Kristiansson betonar att en interaktion med andra SO-ämnen kan stärka 
samhällskunskapsämnet då det skapar möjligheter till att gå till djupet med ämnen. 
Denna utvecklingspotential hindras dock av strukturerade ämnesmarkörer som 
etablerats för historie- och geografiämnet (2017, s.17-18).  
 Kristiansson betonar att han på senare år fått signaler om att 
samhällskunskapsämnet börjar bli allt tydligare. Han konstaterar att ämneslärare 
blivit vanligare och att betygsättning utifrån en mer ämnesbunden kursplan än 
tidigare bidragit till detta. Kristiansson konstaterar att han sett tecken på att 
avsaknaden av etiketterande ämnesmarkörer för samhällskunskap på mellanstadiet 
håller på att förändras. Han konstaterar att han hör lärare tala om ämnet, att det skrivs 
in i schemat och på tavlan och att man har egna böcker, prov och läxor i 
samhällskunskap (2017, s.18).  

 Lindmarks avhandling, med titeln Samhällskunskapslärares ämneskonceptioner, 
som publicerades 2013, hade syftet att beskriva och analysera 
samhällskunskapslärares ämneskonceptioner och dess relation med lärarnas 
individuella bakgrund. I studien presenteras resultatet från en enkätundersökning där 
60 samhällskunskapslärare på gymnasiet fått beskriva hur de ser på 
samhällskunskapsämnets syfte och innehåll och även resultatet från en intervjustudie 
av åtta samhällskunskapslärare som undervisade på gymnasiet. Lindmark 
konstruerade fyra olika ämneskonceptioner när han gjorde sin studie: den fakta- och 
begreppsinriktade, den värdegrundsinriktade, den samhällsanalytiskt inriktade och 
den medborgarfärdighetsinriktade ämneskonceptionen (2013, s.154).  
 En majoritet av lärarna gav uttryck för en medborgarfärdighetsinriktad 
ämneskonception, där målet är att eleverna ska bli aktiva medborgare i samhället. En 
konception som har stora likheter med den form av samhällskunskap som Tomas 
Englund beskriver då han benämner samhällskunskap som en förberedelse för aktivt 
medborgardeltagande och att eleverna ska kunna betrakta samhället ur ett kritiskt 
perspektiv. Den Englund kallar en demokratisk utbildningskonception. Man kan säga 
att den medborgarfärdighetsinriktade ämneskonceptionen ger uttryck för en 
rekonstruktivistisk utbildningsfilosofi. Den filosofin lägger betoning på att det är 
viktigt att eleverna skaffar sig ett kritiskt förhållningssätt och att eleverna kan värdera 
olika handlingsalternativ för det framtida samhället (2013, s.154, 156-157). 



17 
 

 Den fakta- och begreppsinriktade ämneskonceptionen var näst störst, där 
centrala fakta och begrepp inom ämnet står i fokus och samhällets uppbyggnad och 
funktion ska kunna återges, definieras och beskrivas av eleverna. Arbetsområdena 
baseras på statsvetenskap och nationalekonomi och handlar om hur Sverige styrs eller 
om samhällsekonomi. Den ämneskonceptionen har vissa likheter med den idealtyp 
som Englund kallar den vetenskapligt rationella utbildningskonceptionen där han 
beskriver samhällskunskap som en samhällsvetenskapligt baserad samhällskunskap 
med de bakomliggande akademiska disciplinerna som grundläggande utgångspunkt. 
Den fakta- och begreppsinriktade ämneskonceptionen kan, precis som Lindmark 
konstaterar, sägas uttrycka en essentialistisk utbildningsfilosofi. Essentialismen som 
utbildningsfilosofi betonar att undervisningen måste bottna i skolämnens 
bakomliggande vetenskapliga discipliner (2013, s.155).  
 Få lärare gav uttryck för den samhällsanalytiskt inriktade ämneskonceptionen, 
där fokus ligger på att eleverna ska kunna förklara, analysera och källkritiskt granska 
samhällsföreteelser och samhällsfrågor. Även ett fåtal gav uttryck för den 
värdegrundsinriktade ämneskonceptionen, där fokus ligger på att fostra in eleverna i 
vissa centrala värderingar som demokrati, jämlikhet, solidaritet och empati (2013, 
s.156).   
 Majoriteten av lärarna ansåg att syftet med samhällskunskap var att eleverna 
skulle utveckla en förmåga att delta i samhället där de skulle kunna påverka både sitt 
eget liv och det samhälle de lever i. De ville att ämnet skulle ge eleverna de kunskaper, 
förmågor och den förståelse de behöver för att kunna agera som samhällsmedborgare. 
Lärarna lyfte även fram att de tyckte att det var viktigt att eleverna utvecklade sin 
förmåga att kunna delta i samhällsdebatten och att det därför var viktigt att eleverna 
fick chansen att diskutera och argumentera kring samhällsproblem och 
samhällsfrågor under lektionerna. Lärarna ansåg att samhällskunskapsämnets syfte 
både var att socialisera in eleverna i samhällets normer och värderingar och att 
utveckla elevernas kritiska tänkande (2013, s.70-71). 
 Flera av lärarna i Lindmarks studie hävdade att deras klasstillhörighet, 
könstillhörighet och det perspektiv de lade på sin samhällskunskapsundervisning 
påverkade deras innehåll i undervisningen. De kvinnliga lärarna ville skapa utrymme 
för kvinnofrågor och genusfrågor. Lärarna uppgav också att deras egen politiska 
åskådning kunde påverka deras undervisning, trots att de försöker att hålla sig 
objektiva. Hur länge de hade varit lärare tyckte de olika lärarna också påverkade 
deras undervisning. De menade att deras ämnesförståelse hade förändrats med tiden 
och att de var mer fokuserade på ett antal centrala arbetsområden och hade en större 
flexibilitet i val av undervisningsinnehåll och metoder nu än de hade i början av sina 
lärarkarriärer. Lärarna betonade också att vilka ämnen de undervisade i påverkade 
deras undervisning i samhällskunskap. De som undervisade i flera SO-ämnen 
hävdade att de hade lättare att ge ett ämnesövergripande perspektiv på en 
samhällsfråga jämfört med lärare med andra ämneskombinationer. De perspektiven 
kunde hjälpa till att fördjupa kunskaperna om samhället, sa lärarna (2013, s.106-107).  
 Lärarna påpekade också att styrdokumenten påverkade undervisningen och då 
framför allt kursplanen. När de skrev betygskriterier och planerade undervisningen så 
var det framför allt kursplanen som de utgick ifrån (2013, s.107). 
 Läroböckerna hade enligt lärarna i Lindmarks studie inte så stor betydelse för 
deras undervisning. Vid analyserna av sina intervjuer med lärarna lade dock 
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Lindmark märke till att flera lärare ändå använde sig av vissa delar av läroböckerna 
och lät sig styras av vilka avsnitt som fanns i dessa böcker (2013, s.107-108).  
 När det gäller aktuella samhällshändelser så hävdade samtliga lärare i 
Lindmarks studie att de hade en stor inverkan på deras undervisning. Flera av lärarna 
berättade att de i vissa fall brukade byta ut ett planerat arbetsområde till förmån för 
en händelse. Vissa brukade koppla ihop en händelse med något som man redan hade 
planerat. Lärarna betonade också att de lade stor vikt vid elevernas intressen och 
behov vid sin planering (2013, s.108-110).   

 I sin licentiatuppsats med titeln Att rymmas inom sitt friutrymme, som 
publicerades 2011, så intervjuade Anna Karlefjärd tio gymnasielärare i syfte att 
undersöka hur samhällskunskapsundervisning formas utifrån erfarna lärares 
personliga kunskaper inom ramen för deras individuella friutrymme. Det visade sig 
att fyra av tio lärare i Karlefjärds studie (2011, s.73) arbetade ämnesövergripande. De 
lärarna kombinerade samhällskunskap med svenska, religion, geografi och historia.  
 Samtliga lärare var överens om att dagsaktuella händelser har en given plats i 
samhällskunskapsundervisningen. Alla brukade knyta an sådana händelser till delar i 
kursplanen. Utrymmet dessa händelser fick i undervisningen varierade dock och det 
kunde antingen vara så att man gjorde avbrott i den planerade undervisningen på 
grund av dessa händelser eller planerade in dessa i förväg om man visste att de skulle 
hända (2011, s.59).  
 I studien var flera delar återkommande i lärarnas berättelser om varför deras 
undervisning i samhällskunskap fick det innehåll den fick. Nämligen kunskaper om 
styrdokument, ämnesteoretiska och ämnesdidaktiskt kunskaper, kunskap om 
eleverna och deras karakteristika och kunskap om undervisningens kontext. När det 
gäller styrdokumenten så framgick det att det var kursplanens uppnåendemål som 
stod i fokus då lärarna planerade. Alla lärare framhöll att deras erfarenheter som 
lärare spelade roll när valet av undervisningsinnehållet diskuterades. Det framkom 
tydligt att de olika lärarna hade ett visst innehåll som de tyckte var extra viktigt, vilket 
kan ses som ett uttryck för lärarnas ämnesteoretiska kunskaper och ämnesdidaktiska 
kunskaper. Flera av lärarna sa att innehållet i kursplanen i kombination med deras 
erfarenheter var det som formade deras undervisning (2011, s.64). 
 Flera lärare sa att eleverna hade inverkan på innehållet i undervisningen. 
Lärarna betonade dock att även om eleverna kunde få välja mellan olika 
ämnesområden så skedde det utifrån de förutsättningar som lärarna hade presenterat. 
Flera lärare berättade också att innehållet i undervisningen påverkades av vad de som 
lärare själva upplevde som roligt och stimulerande att undervisa om och vad eleverna 
brukade visa att de tyckte var roligt och intressant. Nio av tio lärare hävdade att den 
elevgrupp de hade påverkade undervisningen. Vilka årskurser eleverna gick i och 
vilken förförståelse eleverna hade var saker som påverkade till exempel (2011, s.64-66). 
 Samarbete med kollegor såg flera av lärarna som betydelsefullt och de sa att de 
idéer de fick på arbetslagsmöten påverkade hur de undervisade i samhällskunskap. 
Flera sa dock att trots gemensamma förslag så var det den egna erfarenheten som 
vägde tyngst till slut (2011, s.67-68).    
 De flesta av lärarna upplevde att styrdokumenten var bra och att de öppnade 
ett stort tolkningsutrymme, vilket gav dem stor frihet att utforma sin undervisning. 
Vissa upplevde styrdokumenten som otydliga och svårtolkade och en del andra sa att 
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de inte brydde sig så mycket om styrdokumenten och därför upplevde sig fria i sin 
undervisning av den anledningen (2011, s.53).  
 När lärarna i studien skulle kommentera vad de ansåg var centralt i 
samhällskunskapsämnet så kretsade de flesta av svaren kring orden helhet och 
verktyg. De upplevde att deras uppdrag var att eleverna skulle skaffa sig en 
helhetsbild av samhället, där förståelsen för att allt hänger ihop var central. Med 
begreppet verktyg syftade lärarna på att eleverna skulle utveckla verktyg för att klara 
sig i samhället, till exempel källkritik, analysförmåga, problemdefinition och 
lösningsförmåga (Karlefjärd, 2011, s.56). 
 Lärarna i Karlefjärds studie påpekade att det finns några teman som i stort sett 
alltid återkommer i samhällskunskapsämnet, nämligen statskunskap, ekonomi och 
internationella relationer. När det gäller de sex andra innehållskategorierna i 
samhällskunskapen (massmedia, sociala frågor, lag och rätt, miljö och fattigdom, 
arbetsmarknad och geografi) så var det flest lärare som betonade vikten av 
massmedia, sociala frågor, lag och rätt (2011, s.56-58).  

  I sin avhandling med titeln Samhällskunskap som ämnesförståelse och 
undervisningsämne, som publicerades 2016, har Roger Olsson intervjuat fyra 
gymnasielärare som undervisar i samhällskunskap. Avhandlingens syfte var att 
undersöka vilket innehåll lärare prioriterar i sin undervisning, vilken syn de har på 
ämnet samhällskunskap samt hur lärare använder sig av nyheter i 
samhällskunskapsundervisningen.  
 Olsson fann i sin studie på gymnasienivå att lärarna prioriterade områdena 
internationell politik, statsskick, nationalekonomi och EU i sin undervisning. De 
områdena motsvarar de akademiska ämnena statsvetenskap och nationalekonomi. 
Även nyheter var ett prioriterat moment, som var med som ett inslag i mer än en 
tredjedel av samtliga lektioner. Ungefär en fjärdedel av lektionstiden användes till 
denna nyhetsbevakning. Olssons studie visade att lärarna även integrerade nyheter i 
hög utsträckning vid sidan av den isolerade nyhetsbevakningen. Nyhetsbevakningen 
uppfattades dock av lärarna som en från övrig undervisning isolerad aktivitet, vilket 
ibland fick till följd att den bortprioriterades på grund av tidsbrist. Lärarna hade flera 
mål med nyhetsbevakningen. Bevakningen uppfattades som att den skulle ge 
eleverna omvärldskunskap. Den verkade också användas till att prata och diskutera 
om nyheter, vilket Olsson tolkar som en vilja att utveckla förmågan att argumentera 
och ta ställning. Ett annat mål var att utveckla ett källkritiskt förhållningssätt (2016, 
s.184, 241).  
 I Olssons studie så framkom det några skillnader mellan hur olika lärare valde 
att arbeta med vissa områden, till exempel statsskick. En av lärarna lade tonvikt vid 
att eleverna skulle analysera grundlagen. Syftet var att eleverna skulle förstå orsaker 
bakom bestämmelser i grundlagen och vilka konsekvenser dessa bestämmelser kan få. 
En annan lärare lade tonvikt vid faktamål som handlade om val och valinstitutioner, 
där syftet var att stimulera eleverna att utföra sin moraliska plikt och gå och rösta. En 
tredje lärare lade fokus på politisk analys med syftet att göra eleverna 
uppmärksamma på politiska samband som är en förutsättning för att kunna göra 
förändringar. En fjärde lärare valde att sätta fokus på ideologier och partier med syftet 
att få eleverna att komma till en ideologisk insikt om värdet med solidaritet och 
förändring i solidarisk riktning (2016, s.238).  
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3. Syfte 
Lärare planerar sin undervisning i förhållande till läroplaner och kunskapsmål, men 
de har även ett frirum i form av att de får göra sin tolkning av ämnet. Syftet med 
denna studie är att undersöka och analysera den komplexa processen att organisera 
och genomföra undervisning i ämnet samhällskunskap i årskurserna 4-6.   
Forskningsfrågor som jag kommer att utgå ifrån för att uppnå syftet är: 
• Hur planerar lärare undervisning i samhällskunskap jämfört med i andra SO-ämnen? 
• Vilka delar i det centrala innehållet i läroplanen prioriterar lärare i sin undervisning 
i ämnet samhällskunskap och vilka faktorer påverkar denna prioritering? 
• På vilket sätt ingår värdegrundsfrågor i planeringen och genomförandet av 
undervisningen? 
• Vilken påverkan har den feedback som lärare får från skolledning och lärarkollegor 
på lärarnas planering och genomförande av undervisning? 
• Vilka är lärares åsikter om det centrala innehållet i samhällskunskap, vars innehåll 
de baserar sin planering och undervisning på?  

 

4. Metod 
Här följer en beskrivning om hur min studie har gått till och vilka metoder som jag 
har använt mig av för att undersöka det som är studiens syfte. Det beskrivs även vilka 
forskningsetiska utgångspunkter studien utgått från och dessutom diskuteras metod.  

4.1 Ansats 
Mitt syfte var att göra en kvalitativ undersökning för att försöka ta reda på hur olika 
lärare prioriterade när de planerade och genomförde sin undervisning i ämnet 
samhällskunskap i åk 4-6, vad som påverkade deras prioriteringar och ta reda på 
deras inställning till innehållet i kursplanen. Därför passade det bra att intervjua 
lärare som undervisade i just samhällskunskap i årskurserna 4-6. Precis som Eliasson 
(2013, s.27) konstaterar så passar en kvalitativ undersökning för en forskare som vill 
tränga på djupet med sin studie och när det inte är viktigt att generalisera vidare 
utanför en viss grupp, miljö eller annat sammanhang. Kvalitativa metoder passar bäst 
när det gäller att komma åt sammanhang som kräver förståelse och som inte 
uppenbarar sig på en gång utan bara blir tydliga undan för undan. Därför tycker jag 
att en sådan undersökning passade bra när jag på djupet ville skaffa mig kunskaper 
om hur lärare tänkte då de planerade sin undervisning i samhällskunskap.  

4.2 Urval 
Jag har gjort ett målinriktat urval då jag valde ut vilka sex lärare som jag skulle 
intervjua i den här studien. De sex lärarna som valdes ut valdes på grund av att de 
undervisade eller har undervisat i samhällskunskap i årskurserna 4-6. Att göra ett 
målinriktat urval är något som även Bryman (2011, s.434) rekommenderar. Bryman 
påpekar att de flesta som skriver om urvalstekniker i kvalitativ forskning som 
grundar sig på intervjuer rekommenderar ett målinriktat urval. Han påpekar att den 
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typen av samplingsteknik är av ett strategiskt slag och innehåller ett försök att skapa 
överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval. Forskaren gör sitt urval utifrån 
en önskan om att intervjua personer som är relevanta för forskningsfrågorna 
(problemformuleringen). Precis det handlade det om för mig i denna studie. Jag 
använde mig av ett målinriktat urval då jag bara intervjuade lärare som var relevanta 
för studiens syfte. Alla svar som kom fram i intervjuerna är inte med i denna studie 
utan jag har gjort ett urval av de citat som jag bedömde som relevanta för studien då 
de gav svar på de forskningsfrågor som jag hade ställt. De citat som handlade om 
andra delar av undervisningen än det som nämns i studiens syfte och 
forskningsfrågor har valts bort.   

4.3 Datainsamlingsmetod 
Jag intervjuade de sex lärarna på plats på de skolor som de arbetade på. Intervjuerna 
spelades in via mobiltelefon och transkriberades sedan. Därefter analyserades 
intervjusvaren. Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär då jag hade förberett ett 
tiotal frågor som vi utgick ifrån, men jag ställde följdfrågor till lärarna när jag ville ha 
mer uttömmande svar. Med semistrukturerade intervjuer menas att intervjuerna utgår 
från ett fastställt frågeschema men att det finns utrymme för andra frågor än de som 
är fastställda på förhand, som till exempel följdfrågor (Eliasson, 2013, s.26).     

4.4 Instrument 
Jag formulerade intervjufrågorna som jag valde till min intervjuguide baserat på 
studiens syfte och frågeställningar. Frågeformuläret innehöll frågor om många delar 
av undervisningen för att få en så bred och komplett bild som möjligt av lärarnas 
undervisning. Frågorna formulerades också på ett sätt som möjliggjorde att gå på 
djupet med hur de olika lärarna tänkte kring sin undervisning. Intervjuguiden finns 
som bilaga 2 i den här studien.  

4.5 Procedur/genomförande 
De sex lärarna kontaktades via mejl. I mejlet förklarades syftet med studien och de 
tillfrågades om de ville delta i studien. En vecka innan intervjuerna fick lärarna 
frågorna som intervjuerna skulle kretsa kring via mejl så att de hade tid att fundera på 
hur de tyckte och tänkte kring de olika frågorna. Intervjuerna gjordes på plats på 
lärarnas respektive skolor och spelades in på mobiltelefon och transkriberades sedan. 
Intervjuerna, som var mellan 45 och 65 minuter långa, var av semistrukturerad 
karaktär, så att de olika lärarna fick möjlighet att utveckla sina svar. Därefter så 
analyserade jag de svar jag hade fått under intervjuerna och försökte dra slutsatser av 
dessa. Precis som Bryman påpekar så är en fördel med att spela in intervjuer att man 
som forskare inte blir distraherad av behovet att behöva föra anteckningar (2011, 
s.428). 

4.6 Analysmetod 
Intervjusvaren transkriberades ordagrant och skrevs ned. De svaren analyserades 
sedan genom en kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys innebär ett 
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sökande efter bakomliggande teman i ett analyserat material (Bryman, 2011, s.505). 
Intervjusvaren jämfördes sedan med varandra och placerades in under olika rubriker 
som baserades på de forskningsfrågor som studien utgick från. Sedan så jämfördes 
intervjusvaren med vad som hade framkommit i tidigare forskning i diskussionsdelen.  

4.7 Etiskt ställningstagande 
Jag har i min studie utgått från Vetenskapsrådets etiska principer (2002, s.7-14). Dessa 
principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.  
 Informationskravet innebär att forskaren ska informera uppgiftslämnare och 
undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för 
deras deltagande. De ska informeras om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt 
att avbryta sin medverkan (2002, s.7).  
 Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta uppgiftslämnares och 
undersökningsdeltagares samtycke. De som medverkar ska ha rätt att bestämma om, 
hur länge och på vilka villkor de ska delta (2002, s.9). 

 Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om identifierbara personer ska 
antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda personer inte ska 
kunna identifieras av utomstående (2002, s.12). 

 Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda, insamlade för forskning, får 
inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga 
syften (2002, s.14).  

 Jag informerade före mina intervjuer lärarna som jag intervjuade om syftet med 
min studie och mina intervjuer. Jag har förklarat att deras medverkan är frivillig och 
att de själva bestämmer hur länge och i vilken utsträckning de vill delta. Jag har även 
informerat lärarna att de kommer att vara anonyma i min studie. Vidare så har jag 
även informerat lärarna om att alla resultat från intervjuerna bara kommer att 
användas i min studie och inte till något annat.  

4.8 Metoddiskussion 
Ambitionen med studien har varit att både reliabiliteten och validiteten skulle bli hög. 
Med reliabilitet så menas studiens tillförlitlighet. Att en studies resultat ska kunna 
reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare. Med validitet menas en 
studies giltighet och handlar om en metod undersöker vad den påstås undersöka 
(Kvale, 2009, s.263-264). För att lyckas med det så konstruerade jag intervjufrågor som 
hade tydlig koppling till studiens syfte och transkriberade de intervjuer som jag hade 
genomfört ordagrant. Allt som hade sagts i intervjuerna skrevs ned för att kunna 
användas i studien. Sedan redovisades de intervjusvar som bedömdes ha koppling till 
studiens syfte i studien. Ibland kom andra områden inom undervisning upp under 
intervjuerna och de delarna valdes bort.  

 För att få så utförliga och genomtänkta svar som möjligt från de olika lärarna så 
fick lärarna intervjufrågorna en vecka innan intervjun. Detta för att de i lugn och ro 
skulle kunna fundera över hur de arbetar och vilka åsikter de har. Min ambition med 
detta var att det förhoppningsvis skulle minska risken att lärarna skulle glömma att 
nämna någon detalj.  
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 Precis som Kvale och Brinkmann (2009, s.200-204) påpekar har forskaren som 
gör en intervju makt att välja ut vilka citat som ska användas och hur de tolkas, vilket 
man ska ha i åtanke då man läser den här studien. Jag har alltså valt ut de citat som 
jag tyckte var relevanta för studiens syfte.  
 Dessutom påverkas studien också av mina erfarenheter. Jag var vid studien en 
42-årig student med erfarenhet av läraryrket i form av inhopp som vikarie i 
årskurserna 4-6. Trots min ambition att vara objektiv i min studie kan det inte 
uteslutas att min bakgrund påverkade studiens innehåll. Jag hade via mina 
lärarstudier och mina inhopp som lärarvikarie skaffat mig kunskaper om hur 
undervisning i samhällskunskap kunde gå till och hur vardagen i den svenska skolan 
kunde se ut.  

 Bryman påpekar detta då han konstaterar att man i dag blivit alltmer medveten 
om att det är omöjligt för en forskare att ha fullständig kontroll över sina värderingar. 
Dessa kan dyka upp överallt i forskningsprocessen, bland annat under följande faser: 
valet av forskningsområde, utformningen av de frågeställningar som ska utforskas, 
valet av metod(er), utformningen av forskningsdesign och tekniker för datainsamling, 
genomförandet av datainsamlingen, analysen av data, tolkningen av data och 
slutsatserna (2011, s.43). 

 Vilka generaliseringar man kan göra av resultatet av de sex intervjuer som 
genomfördes i denna studie kan diskuteras. Antalet intervjuade lärare var visserligen 
bara sex stycken, men precis som Kvale (2009, s.282, 285) konstaterar så kan man göra 
en analytisk generalisering från en intervjuundersökning oavsett analysform och 
oberoende om det handlar om ett slumpmässigt urval eller ej. En analytisk 
generalisering innebär att man gör en bedömning om i vilken mån som resultaten från 
en studie kan ge vägledning för vad som kan hända i en annan situation. Kvale 
betonar att rika kontextuella beskrivningar är viktigt för att generaliseringar ska vara 
möjliga. Att en studie ger högkvalitativa beskrivningar av intervjuprocessen och 
intervjuprodukterna. Ambitionen i den här uppsatsen har varit att ge en så komplett 
bild som möjligt av både intervjuobjekt (lärarna), hur intervjuerna gick till och vilket 
resultat intervjuerna gav.  

 

5. Resultat 
Sex lärare som arbetar som samhällskunskapslärare har intervjuats och här redovisas 
resultaten från dessa intervjuer. Jag har sorterat svaren från de olika lärarna under 
rubriker som utgår från intervjufrågorna. Lärare 2, 3 och 5 (Beatrice, Camilla och Erik) 
arbetar på samma skola. Övriga lärare arbetar på olika skolor. Lärare 1, 4 och 6 (Anna, 
Diana och Filip) arbetar på friskolor medan de övriga tre lärarna arbetar på en 
kommunal skola. Samtliga intervjuade lärare är anonyma i studien. Jag har valt att ge 
dem andra namn än deras egna i den här studien. Här är en beskrivning av de sex 
lärare som jag har intervjuat:  
 
Lärare 1, som jag väljer att kalla Anna i den här studien, är en 31-årig kvinnlig lärare 
som arbetar på en skola i mellan-Sverige. Hon har gått lärarutbildning på 
högskolenivå då utbildningen hade inriktning mot "senare del av grundskolan", med 
vilket avsågs årskurs 3-9. Hon är behörig i alla fyra SO-ämnena i årskurserna 3-9. Hon 
har arbetat som lärare i 9 år, varav 3 år på sin nuvarande skola. Hon undervisar vid 
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studiens genomförande i samtliga SO-ämnena i årskurs 7-9, men har tidigare 
undervisat i årskurserna 4-6.  
 
Lärare 2, som jag väljer att kalla Beatrice i den här studien, är en 33-årig kvinnlig 
lärare som arbetar på en skola i mellan-Sverige Hon har gått lärarutbildning på 
högskolenivå med inriktning mot årskurserna 1-7. Hon är behörig i svenska, 
matematik och samtliga SO-ämnena upp till årskurs 6. Hon har arbetat som lärare i 5 
år, varav 3 år på sin nuvarande skola. Hon undervisar vid studiens genomförande i 
svenska och samtliga SO-ämnen i årskurs 5.  
 
Lärare 3, som jag väljer att kalla Camilla i den här studien, är en 37-årig kvinnlig 
lärare som arbetar på en skola i mellan-Sverige. Hon har gått lärarutbildning på 
högskolenivå med inriktning mot årskurserna 1-7. Hon är behörig i svenska, samtliga 
SO-ämnen, bild, idrott och svenska som andraspråk upp till årskurs 7. Hon har arbetat 
som lärare i 8 år, varav 2 år på sin nuvarande skola. Hon undervisar vid studiens 
genomförande i svenska och samtliga SO-ämnen i årskurs 4.  
 
Lärare 4, som jag väljer att kalla Diana i den här studien, är en 39-årig kvinnlig lärare 
som arbetar på en skola i mellan-Sverige. Hon är behörig i svenska, SO, engelska och 
bild. Hon har gått lärarutbildning på högskolenivå med inriktning mot årskurserna 1-
7. Hon har arbetat som lärare i 6 år, varav 2 år på sin nuvarande skola. Hon 
undervisar vid studiens genomförande i svenska och SO i årskurserna 4 och 5, i 
engelska i årskurserna 4, 5 och 6 samt i bild i årskurserna 3 och 6.  
 
Lärare 5, som jag väljer att kalla Erik i den här studien, är en 41-årig manlig lärare som 
arbetar på en skola i mellan-Sverige. Han har gått lärarutbildning på högskolenivå 
med inriktning mot årskurserna 1-7. Han är behörig i svenska, SO och biologi upp till 
årskurs 6. Han har arbetat som lärare i 11 år, varav 2,5 på sin nuvarande skola. Han 
undervisar vid denna studies genomförande i svenska och samtliga SO-ämnen i 
årskurs 6.  
 
Lärare 6, som jag väljer att kalla Filip i den här studien, är en 47-årig manlig lärare 
som arbetar på en skola i mellan-Sverige. Han har gått lärarutbildning på 
högskolenivå med inriktning mot årskurserna 1-7. Han är behörig i svenska och 
samtliga SO-ämnen upp till årskurs 7. Han har arbetat som lärare i 21 år, varav 6 år på 
sin nuvarande skola. Han undervisar vid denna studies genomförande i svenska och 
samtliga SO-ämnen i årskurs 4 och årskurs 5.  

5.1 Planering av SO-undervisning 
Samtliga sex lärare säger att de har en röd tråd på sina skolor som berättar vilket 
innehåll i de fyra SO-ämnena som de lärarna ska undervisa om under varje årskurs, 
från årskurs 4 upp till och med årskurs 6. Alla lärare förutom Diana och Filip brukar 
dela upp ett läsår i fyra delar och undervisa i varje SO-ämne under en halv termin i 
både årskurs 4, 5 och 6. Diana arbetar tematiskt och brukar arbeta med 3-4 teman varje 
termin. Filip undervisar i årskurserna 4 och 5 i varje SO-ämne i en hel termin åt 
gången. Alltså i två av SO-ämnena i årskurs 4 och i de resterande två i årskurs 5. I 
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årskurs 6 så kommer han däremot göra som de andra lärarna och dela upp läsåret i 
fyra block och undervisa i varje SO-ämne under en halv termin.  

 "Vi upplever att framför allt för de yngre eleverna så det blir det lättare att 
förstå ämnets sammanhang om vi arbetar på det här sättet", säger Filip. Han tycker 
även att man hinner gå djupare in i ett ämne och kommer åt att arbeta mer med 
förmågorna i kursplanen när man delar upp undervisningen på det sättet. "Som till 
exempel att reflektera, som vi jobbar mycket med", säger han. Filip tycker även att 
hans sätt att planera skapar mer tid åt att kunna hinna ta upp aktuella händelser och 
koppla dessa till undervisningen. Filip upplever att samhällskunskapsundervisningen 
"flutit med" och haft en lite oklar struktur tidigare, men han tycker att ämnet får mest 
tid av alla SO-ämnen som det är just nu. "I och med att vi tittar på vad som händer ute 
i världen inom geografin i femman så då blir det mer samhällskunskap än tidigare, 
kopplat till de andra ämnena", säger han.  
 Anna säger att hon vill försöka få in så många kunskapskrav som möjligt och 
försäkra sig om att hon jobbar ungefär lika mycket med alla kunskapskrav, för att 
undvika att det blir orättvist vid betygssättning. Anna, som är ensam SO-lärare i 
årskurserna 7-9 på sin skola, försöker tänka långsiktigt och lägger in vissa moment i 
årskurs 6 med tanke på vad eleverna sedan ska hålla på med i årskurserna 7-9. "Jag 
försöker lägga in vissa saker i sexan som jag vet kommer att återkomma i sjuan, åttan 
och nian. För att lägga en basnivå att kunna bygga vidare på", berättar hon. Om hon 
vet om stora händelser så lägger hon in dessa i planeringen, som till exempel politiska 
val. Anna tänker att hon ska lägga lika mycket tid på alla SO-ämnena, men erkänner 
att religionen brukar få lite mindre tid än de övriga tre SO-ämnena.  
 Beatrice säger att hon ofta brukar kombinera SO och svenska för att få mer tid 
till varje arbetsområde. "Jag har jobbat mycket med SO och svenska integrerat i 
varandra. Då kan man gå mycket djupare in i ett ämne och det trivs jag bra med. 
Dessutom får eleverna en större förståelse om hur saker hänger ihop", berättar hon.  
 Camilla säger att hon upplever som att samhällskunskapen får mest tid av alla 
SO-ämnen i hennes SO-undervisning, då hon arbetar mycket med nyheter. Hon 
arbetar också en hel del med värdegrund i början av läsåret, vilket gör att 
samhällskunskapsämnet växer ytterligare i storlek. "Jag tycker att samhällskunskapen 
får mer tid än de andra SO-ämnena i min undervisning", konstaterar Camilla. Händer 
det någon stor aktuell händelse, som ett val till exempel, så brukar hon ibland ta tid 
från andra SO-ämnen för att hinna med det. "Då kanske man tar bort en 
religionslektion till exempel", säger Camilla.  

 Diana berättar att hon brukar göra en grovplanering över hela läsåret, där hon 
placerar in 3-4 större teman per termin. Hon säger att samhällskunskapen är det ämne 
som får mest plats av alla SO-ämnen i hennes undervisning. "Samhällskunskap ingår i 
alla teman då det ingår dagligen i undervisningen på olika sätt, men fokus läggs på 
olika saker beroende på temat. Det får ta betydligt mer plats än övriga SO-ämnen", 
säger hon.  

 Erik säger att han utgår både från det centrala innehållet och kunskapskraven i 
läroplanen vid sin planering. Han konstruerar matriser utifrån kunskapskraven som 
han visar för eleverna. Trots att han säger att planerar undervisningen i fyra block och 
strävar efter att varje SO-ämne ska få lika mycket tid så erkänner Erik att så brukar det 
aldrig bli i slutändan. Erik säger att i hans undervisning så brukar historian och 
geografin få mest tid medan samhällskunskapen och religionen brukar få mindre tid. 
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Orsaker till det tror Erik är att han upplever att det centrala innehållet i läroplanen är 
mer omfattande i historia och geografi än i samhällskunskap och religion och att 
samhällskunskapen och religionen är tacksamma ämnen att integrera med andra 
ämnen, som svenska till exempel. Erik tycker att det passar att lägga mer tid på 
geografi och historia i årskurs 4 då arbetsområdena Sverige och olika landskap och 
medeltid och vikingatid ska behandlas, medan religionen brukar få mer tid i sexan då 
världsreligionerna gås igenom. Samhällskunskapen ser Erik som ett ämne som passar 
bättre i årskurs 5 och 6. "Jag ser samhällskunskapen som ett ämne som växer i storlek 
ju högre upp i årskurserna man kommer. Det är en del tunga saker där, som 
kriminalitet och familjeförhållanden till exempel", säger han och syftar på att sådana 
delar kan vara känsliga att ta upp med en del elever som har en jobbig social situation.  

 

5.1.1 Sammanfattning 
Tre av lärarna säger att samhällskunskap är det SO-ämne de undervisar allra mest i. 
Anledningar till det är att lärarna arbetar med nyheter och att 
samhällskunskapsämnet kommer in i andra ämnen också. En lärare säger att han 
undervisar mindre i samhällskunskap jämfört med historia och geografi. Fem av sex 
lärare undervisar i varje SO-ämne under en fjärdedel av varje läsår medan en lärare 
bara arbetar så i årskurs 6 medan han i årskurs 4 och 5 undervisar i varje SO-ämne i en 
hel termin åt gången.  

5.2 Prioriterat centralt innehåll i samhällskunskap 
Beatrice, Camilla och Erik prioriterar stora delar av det centrala innehållet. De nämner 
nämligen de flesta delarna i det centrala innehållet då de ska redogöra för sina 
prioriteringar. Beatrice och Camilla använder sig av uttrycken "samhällsfunktioner" 
och "samhällets uppbyggnad" och det visar sig efter att de har förklarat innebörden i 
dessa att de ringar in stora delar av det centrala innehållet. Alla utom Anna prioriterar 
också information och medier i sin undervisning. Både Anna och Camilla säger att de 
känner att det är omöjligt för en lärare att lyckas hinna med allt innehåll i det centrala 
innehållet för samhällskunskapsämnet under årskurserna 4-6.  

 "Det skulle behövas lite mer SO för att kunna hinna med allt i det centrala 
innehållet. Man hinner aldrig med allt som står där, det har jag aldrig lyckats med", 
berättar Anna, som ser det som viktigare att fostra eleverna till bra medborgare än att 
de lär sig en massa fakta. "De två bitarna hör ju ihop, men viktigast tycker jag är 
fostransbiten. Att fostra eleverna till bra medborgare, som vet sina rättigheter och 
skyldigheter. Men då måste man ju gå in på vad det är först naturligtvis", säger hon.  

 "Jag brukar lägga mycket tid på de olika samhällsfunktionerna, som de olika 
sociala skyddsnäten, allting runt samhället och hur samhället är uppbyggt", berättar 
Beatrice. Hon berättar att det i årskurs 6 blir fokus på lag och rätt. Beatrice betonar att 
hon tycker informationssökning och källkritik också är prioriterade delar. "Jag brukar 
säga till eleverna att det viktigaste jag ska lära er är att veta var ni ska hitta 
informationen och vilken information ni ska kunna lita på", säger hon.  

 Camilla säger att hon inte tänkt att hon ska fokusera mer på någon del av det 
centrala innehållet än någon annan del. Hon betonar dock att hon tycker att 
samhällets uppbyggnad och lag och rätt är viktiga delar. Aktuella händelser tycker 
hon också viktigt. "Jag tycker att det är viktigt att eleverna får gå in med en 
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förförståelse för vad som händer ute i världen inför det vi ska ta upp i 
undervisningen", säger hon. Camilla tycker att det passar bra att undervisa om 
familjeförhållanden i årskurs 4. Hon betonar att hon tycker det är viktigt att hinna 
repetera det man gjort i början av mellanstadiet senare under mellanstadiet för att se 
till att kunskaperna befästs.  

 Diana säger att hon försöker lägga lika mycket tid på alla delar i det centrala 
innehållet, men säger att hon kommer att lägga lite extra tid på beslutsfattande och 
politiska idéer till hösten då det är riksdagsval. Något som hon tycker passar bra då 
hon känner att det är ett område hon arbetat minst med tidigare.  

 Erik säger att det är fem områden som han brukar prioritera. Han benämner de 
så här: "ekonomi, lag och rätt, familjen, sociala skyddsnät och olika 
familjesammansättningar, politik och reklam". Övriga delar i det centrala innehållet i 
samhällskunskap tycker Erik går att kombinera med andra ämnen på ett bra sätt och 
därför prioriterar han inte dem i lika hög utsträckning.  
 Anna säger att hon brukar prioritera politik, ekonomi och mänskliga rättigheter. 
Hon säger att hon också lägger ganska mycket tid på demokrati och lag och rätt. Anna 
tycker att hon måste gå mer djupet och inte arbeta med lika högt tempo i årskurserna 
4-6 som i årskurserna 7-9. Hon tänker redan i årskurs 6 på kunskapskraven i årskurs 9 
och försöker lägga en bra grund för eleverna inför betyget i årskurs 9 redan i årskurs 6 
genom att ta upp delar som återkommer på högstadiet. Hon tar upp som exempel 
politik, som hon lägger mycket tid på i årskurs 6.  

 Filip säger att "det blir mycket av demokrati och ekonomi, medan kanske lite 
mindre av individen och olika samlevnadsformer". Han berättar också att han 
upplever det som att det har blivit mer fokus på källor, kommunikation och källkritik 
under de senaste åren. Sociala medier är något som de till exempel diskuterar. "Vi har 
börjat prata mer om källor och källkritik än tidigare. Och forskning visar ju att 
källkritik är något alla elever behöver", säger Filip. Nyheter är också något som Filip 
prioriterar. "Vi tycker omvärldskunskapen är viktig på skolan", säger han. Filip säger 
att brukar lägga stor vikt vid fostransbiten i årskurs 4 och 5, då han pratar om vad det 
innebär att vara en demokratisk medborgare och vilka rättigheter och skyldigheter 
man har. Han säger att fokus ligger mer på att eleverna ska skaffa sig fakta i årskurs 4 
och 5 jämfört med i årskurs 6. "Med de yngre pratar vi mer om hur man ska vara mot 
varandra medan ju äldre de blir så blickar vi ut mot samhället och arbetslivet. Och i 
årskurs 6 diskuterar vi mer. Men för att kunna diskutera så måste du ju ha skaffat dig 
faktakunskaper", säger Filip.  

 

5.2.1 Sammanfattning 
Att lära eleverna hur samhället är uppbyggt och hur det fungerar och information och 
medier, där aktuella händelser räknas in, är något som de flesta av lärarna prioriterar. 
Politik, ekonomi och lag och rätt är också något som nämns av de flesta. Sociala 
skyddsnät och källkritik nämns också. Att det är viktigt att fostra eleverna till bra 
medborgare ses också som något viktigt.  

5.3 Faktorer som påverkar prioriteringar 
Samtliga sex lärare säger att det centrala innehållet i läroplanen och den 
årskursplanering som finns på deras skolor påverkar deras prioriteringar av moment i 
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undervisningen. Alla lärare i studien tycker att aktuella händelser påverkar deras 
planering. Beatrice och Camilla arbetar med nyheter varje vecka i sin undervisning.   

 "Just nu är det mycket snack om mänskliga rättigheter och vi ser en ökad 
segregation i samhället och då tycker jag det är jätteviktigt att prata om segregation 
och integration", säger Anna, som även brukar ändra på planeringen vid ett val till 
exempel. I övrigt så säger hon att sällan ändrar sin undervisning på grund av att hon 
känner pressen att hinna med allt som hon planerat. "Jag är inte så flexibel. För 
utmaningen är att man ska hinna med så mycket. Händer det något som går att knyta 
an till det att man arbetar med för tillfället så tar jag upp det, men annars går jag 
igenom det ganska kort", tillägger hon.  

 "Aktuella händelser är något som påverkar min undervisning en hel del. Jag 
försöker att gå ifrån läromedel och ta upp det som händer väldigt ofta. Man vill ju 
koppla ihop det med det man undervisar om", säger Camilla. 

 Diana säger att hon anpassar sin planering efter vad som händer i Sverige och 
runtom i världen. "Jag försöker lägga fokus på det som ligger i tiden. Jag vill få 
eleverna engagerade i vad som händer just nu. Så till hösten kommer jag till exempel 
lägga fokus på valet", säger hon.  

 Erik säger att han oftast följer den planering som han gjort inför ett 
arbetsområde, men att han brukar låta aktuella händelser påverka undervisningen 
ibland, som vid ett val till exempel. "Visst blir man lite styrd av vad som händer ute i 
världen. Man får ha lite fingertoppskänsla och känna efter då det är läge att ta upp 
något", säger han. Ibland får eleverna göra ett nutidskryss, som handlar om nyheter, 
men mestadels tas aktuella händelser upp på mentorstid. 

 Alla lärare betonar också att vad eleverna visar intresse för till viss del påverkar 
hur de prioriterar i sin undervisning. Beatrice, Camilla, Diana och Filip är de som 
mest betonar att de försöker ta tillvara på det intresse eleverna visar för ett ämne, 
medan Anna och Erik mer sällan påverkas av elevernas intressen.  

 Beatrice säger: "Om eleverna är intresserade av något så påverkar det hur jag 
prioriterar. Jag försöker att ta tillvara på det intresse de visar".  

 Camilla brukar ibland fråga eleverna inför ett nytt arbetsområde vad de skulle 
vilja ta reda på och hon brukar också låta eleverna välja ibland om de vill jobba enskilt 
eller i par. "Jag tror att det är bra att låta eleverna bestämma saker lite då och då. Jag 
tror det ökar motivationen", säger hon.  

 Diana brukar försöka dra nytta av vad eleverna visar intresse för och brukar 
låta eleverna bestämma till en viss del för att öka deras motivation. "Till exempel så 
brukar eleverna när det passar in i planeringen få välja själva vad de vill fördjupa sig 
i", berättar hon.  

 "När eleverna börjar ställa frågor om hur saker fungerar och varför det är på ett 
visst sätt så vill jag spinna vidare på det", berättar Filip.  
 "Märker jag att eleverna tycker något är kul så kan jag dra nytta av det och 
stanna upp vid ett avsnitt lite längre än planerat för att skapa motivation i klassen", 
berättar Anna. Erik berättar att de ibland stannar upp och har en diskussion om 
eleverna visar stort intresse för något.  

 Både Camilla, Diana, Erik och Filip säger att elevsammansättningen i de klasser 
de undervisar i påverkar deras val i planeringen. "Just med den grupp som jag har nu 
så känns det som att man måste vara strukturerad och inte flumma ut för mycket. Det 
ska vara fyrkantigt. Det blir lätt för mycket prat annars", berättar Camilla. "Jag 
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individanpassar uppgifterna efter elevernas förutsättningar och ambitioner", berättar 
Diana. Erik säger att han utgår från eleverna då han planerar ett område. "Jag tänker 
på hur jag bäst kan nå eleverna och försöker variera mina arbetssätt", säger han. Erik 
tycker även att åldern på eleverna påverkar vilka delar av samhällskunskapsämnet 
som han undervisar i. Lag och rätt och individer och gemenskaper är punkter i det 
centrala innehållet som han tycker passar bäst i årskurs 6 då han upplever det som 
tunga saker att diskutera. Filip säger att han arbetar på olika sätt beroende på om 
eleverna han undervisar är nya i klassen eller på skolan eller om de gått på skolan och 
i klassen i flera år. "Om eleverna är nya kan det vara bra till exempel att ta ett icke 
känsligt ämne när man ska hålla på med argumenterande texter. Bara för att få igång 
eleverna så att de vågar uttrycka sig", berättar han.  
 Anna tycker att förutom det som är aktuellt i samhället och det centrala 
innehållet är att det är hennes förkunskaper och hennes intressen som påverkar 
hennes prioriteringar allra mest. Även Camilla tycker att hennes intressen påverkar 
hennes prioriteringar och säger att de ämnen där hon känner att hon har djupare 
kunskaper i så brukar hon arbeta på olika sätt och se på saker ur olika synvinklar. 
Medan hon i religion, där hon tycker att hon inte har djupare kunskaper, jobbar mer 
strikt efter ett läromedel. Camilla säger att även att hennes bakgrund påverkar 
undervisningen till viss del. Hon brukar ta upp egna erfarenheter för att ge eleverna 
en djupare insikt i vissa delar. "Det är ju bra att använda för att skapa nyfikenhet hos 
eleverna", säger hon.  

 Beatrice säger att hon väljer att fokusera på delar hon gör för att "det är viktiga 
delar att känna till". Hon lägger mycket fokus på att förbereda eleverna på livet efter 
skoltiden. "Jag tror att det största är att jag vill försöka förbereda dem inför framtiden. 
Det är nog det som påverkar mest", säger hon. Beatrice prioriterar undervisning om 
sociala skyddsnät, hur det ser ut i samhället och om demokrati. "Jag tycker det är 
viktigt att eleverna får veta vart de kan vända sig om de behöver hjälp. Och jag tycker 
att det är bra att så tidigt som möjligt börja prata om sådant", säger hon. Nästa år 
kommer avsnittet om lag och rätt att prioriteras och även där går Beatrice in med ett 
elevfokus. "Det är viktigt för eleverna att förbereda dem för hur saker och fungerar. 
Att de till exempel snart kan bli dömda för saker och ting", säger hon.  

 Erik betonar även att han tycker att det är logiskt att de punkter som innehåller 
mest blir de som blir större områden. "Samhällets behov av lagstiftning är ju hur stort 
som helst om man jämför med till exempel digitaliseringens betydelse för individen", 
säger han.  

 Filip säger att det som påverkar hans undervisning i stor utsträckning är det 
som lärarna på möten kommit överens om att de ska prioritera för tillfället. "Vi 
diskuterar vad som är aktuellt just nu, vad vi behöver jobba lite mer med och vad vi 
ska ta bort", berättar han. Han säger att källkritik är ett sådant område just nu. Filip 
säger att de olika lärarna försöker ta del av varandras erfarenheter och betonar att han 
upplever att läraryrket har förändrats mycket. "Förut jobbade lärare mycket för sig 
själva, i dag är det mer ett teamwork", säger han. Forskning påverkar honom också. 
"Forskningen visar ju vad man bör jobba med", säger han. Vad han märker att 
eleverna saknat kunskaper om på högstadiet påverkar också, enligt honom. Som 
exempel nämner han att man nu har börjat jobba mer med begrepp i årskurserna 4-6, 
för att man märkte att kunskaperna om begrepp var svaga på högstadiet.  
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 Tre av lärarna, nämligen Anna, Diana och Erik, använder läromedel i en stor 
utsträckning i sin undervisning i samhällskunskap. Anna berättar att hon har ett 
läromedel som hon arbetar mycket med och det är "Utkik Samhällskunskap" av 
Gleerups. "Det är uppbyggt efter Skolverkets kunskapskrav och de bygger hela 
kapitlen utifrån förmågorna. Det är väldigt bra, så därför använder jag mig av det 
mycket. Men jag arbetar även med att eleverna ska söka information och bli 
källkritiska och då måste de ju få jobba med att söka information och material på olika 
håll. Jag känner att jag inte har tid att arbeta med nyheter kontinuerligt, utan det får 
bli ibland vid speciella händelser", säger Anna. Diana säger att hon använder 
läromedel i alla SO-ämnen, men även kompletterar med en del eget material. 
"Tillgång till läromedel påverkar mitt sätt att arbeta eftersom jag måste anpassa mig 
till det läromedlet som finns. Det läromedel som skolan köpt in är det jag får rätta mig 
efter", säger Diana. Erik baserar det mesta av sin undervisning i samhällskunskap på 
olika läromedel som han brukar använda och kompletterar det med att se på olika 
filmer. Han försöker variera arbetssätten och motiverar det med att alla elever lär sig 
på olika sätt. "Vi arbetar med läromedel och gör instuderingsfrågor ibland, ibland får 
eleverna göra grupparbeten och ibland får de göra fördjupningar och söka fakta och 
presentera dessa för klassen", berättar han.  

 De övriga tre lärarna väljer varierande sätt att arbeta på och Filip motiverar sina 
val så här:   

 "Förut arbetade jag på helt annat sätt. Nu har jag blivit mer kritisk till läromedel 
och jag tycker det är svårt att hitta ett läromedel som är bra och heltäckande. I dag är 
det mer diskussioner och reflektioner. Så gjorde man aldrig förr. Då jobbade man i 
boken", säger Filip.  

 Beatrice, Camilla och Filip använder läromedel till en liten del och arbetar till 
stor del med eget material, material de hittar på hemsidor på internet och alla tre låter 
nyheter spela en stor roll i deras undervisning. Beatrice säger att hon bara använder 
eget material i samhällskunskapsundervisningen, förutom en liten bok om skatter 
från PULS. En bok som handlar om hur barn kan tjäna egna pengar. Beatrice brukar 
använda sig en serie från Utbildningsradion som heter "En dröm om demokrati" som 
eleverna får titta på och sedan diskuterar de kring innehållet tillsammans. De tittar 
även på statistik från SCB. Beatrice arbetar mycket med nyheter. Eleverna får se Lilla 
Aktuellt Skola varje fredag och efteråt så drar Beatrice namnstickor och låter de elever 
vars namn står på stickorna berätta vad de tyckte var mest intressant i veckans 
program och motivera varför. "Det här har skapat ett stort intresse för nyheter hos 
eleverna. Och för två elever i klassen som är nyanlända så har det varit en väldigt 
positiv grej. Det har fått igång dem att våga börja prata, vilket är jättekul att se", 
berättar hon. En annan serie från UR som Beatrice brukar låta eleverna se på följt av 
en diskussion är "Orka", som till exempel tar upp sociala skyddsnät.  

 Camilla använder inte något specifikt läromedel i samhällskunskap. "Jag 
använder eget och kopierat material till 90 procent", säger hon. Hon använder ofta 
material som hon hittar på antingen www.lektion.se eller www.so-rummet.se. 
Dessutom brukar hon göra egna uppgifter, som till exempel kan baseras på nyheter, 
som är något som de arbetar mycket med. Varje måndag står nyheter i fokus. Camilla 
skriver ut två nyheter från sajten "8 sidor", som är lättlästa nyheter. Till dessa texter 
skriver Camilla frågor som eleverna ska svara på. Ibland läser Camilla nyhetstexterna 
och ibland gör eleverna det själva. Sedan svarar eleverna på frågorna skriftligt och 
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sedan diskuteras frågorna och innehållet i artiklarna i helklass. Efter detta så ser de på 
Lilla Aktuellt Skola och diskuterar innehållet i veckans program. Det här 
nyhetsinslaget har Camilla som innehåll på SO-lektionerna under hela läsåret oavsett 
om det är samhällskunskap eller något av de andra SO-ämnena som står i fokus. 
Camilla tyckte att hon såg brister hos eleverna när det gäller förmågan att kunna 
reflektera om olika situationer och därför har hon lagt extra fokus på det med de 
elever hon under detta år har i årskurs 4. "Det jag såg saknades i årskurs 6 i fjol var 
förmågan att kunna uttrycka egna åsikter, kunna se andras situationer i samhället och 
kunna koppla en sak till en annan. Därför arbetar vi mycket med reflektioner nu", 
berättar hon. Hon säger att hon ser både för- och nackdelar med att ha ett läromedel, 
men hon tycker det skulle kännas skönt att ha ett sådant att luta sig emot. "Fördelarna 
med att ha ett läromedel är att man känner att man inte missar något. Nackdelarna är 
att man kan känna stress och tidspress att hinna jobba klart i en bok", säger hon.    

 Filip berättar att han till en viss del arbetar med läromedel, men också med 
mycket annat material. "Jag tar bitar från läromedel. Sedan använder jag även material 
från UR och Skolverket", säger han. Varje vecka gör hans elever, som går i årskurs 4 
och 5, ett nutidskryss som Mediaförlaget producerar. Ibland går de igenom svaren och 
pratar om dessa och ibland arbetar de med diskussionsfrågor som finns med i det 
materialet. Han berättar att de även brukar klicka fram olika nyheter då och då och 
diskutera dessa. Han betonar att det är viktigt att koppla det eleverna läser om och 
diskuterar till verkliga händelser så att eleverna ska kunna förstå sammanhang. "När 
det var idrottshallsdebatten här i stan så tog vi upp det och diskuterade det i samband 
då vi arbetade med demokrati. Då fick eleverna insikt i hur man som medborgare kan 
påverka beslut i och med att kommunen rev upp sitt beslut efter protester", berättar 
han. På Skolverkets hemsida brukar Filip hitta mycket material att jobba med då det 
gäller källkritik.  

 Något som också påverkar lärarnas prioriteringar är hur de kan arbeta 
ämnesintegrerat. Det visar sig att fyra av lärarna säger att de arbetar 
ämnesöverskridande ibland och en arbetar tematiskt. Tre av lärarna kombinerar SO 
och svenska medan en, Anna, gillar att väva ihop SO-ämnena ibland och Diana 
kombinerar SO, svenska, engelska och bild. Filip har arbetat ämnesöverskridande 
förut, men ser att möjligheterna minskat nu i och med deras förändrade planering 
med helterminsstudier. Han betonar dock att han strävar efter att göra det i viss 
omfattning även framöver.  
 Anna arbetar ämnesöverskridande till en viss del, men inte särskilt ofta. "Max 
en gång per grupp per läsår", säger hon. Anna tycker att det är lättast att kombinera 
geografi och samhällskunskap och historia och samhällskunskap. "När man arbetar 
med 1900-talshistoria passar det bra att kombinera med samhällskunskap. Eleverna 
ska jobba med den historiska referensramen och även fundera framåt", säger hon. 
Hon tycker även det fungerar bra att arbeta åt andra hållet och koppla samhälleliga 
händelser i dag med historiska händelser. "De får backa bandet och kolla vilka 
historiska händelser som ligger bakom det som händer i dag", förtydligar hon. Hon 
ser egentligen bara fördelar med att arbeta ämnesintegrerat. "Jag borde göra det 
oftare", konstaterar hon.  

 Beatrice arbetar en hel del ämnesöverskridande och kombinerar då oftast 
samhällskunskap med svenska. "Eleverna får en djupare förståelse för vad man jobbar 
med om man jobbar ämnesintegrerat", säger hon. Tidigare hade de ett tematiskt 
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arbetssätt på hennes skola, då lärarna i SO, NO och i svenska samarbetade. Men på 
grund av att många som hade startat upp det projektet slutade på skolan och att 
lärarna inte fick tillräckligt med tid för att kunna arbeta vidare tematiskt så rann det 
hela ut i sanden, berättar hon. Ett exempel på när de arbetar ämnesöverskridande är 
när eleverna ska skriva faktatexter. "Genom att koppla ihop ämnen så får de en större 
förståelse för att saker hänger ihop med varandra. Och det tycker jag är bra, för så är 
det i arbetslivet också", säger hon. 

 Camilla säger även hon att ofta brukar arbeta ämnesöverskridande. "Jag brukar 
ofta kombinera SO och svenska och det blir ju smidigt då det är mina egna ämnen", 
säger hon. Hon brukar även koppla ihop undervisningen med olika projekt. Under 
senaste läsåret så har de arbetat med ett projekt kring WCPRC (World's Children's 
Prize) och ett Europaprojektet med fokus på Mumintrollet. "I samband med WCPRC 
så gjorde vi planscher där vi skrev om de här olika personerna som var nominerade 
till det priset, så då blev det både SO och svenska. Även i Europaprojektet blev det 
både SO och svenska då det blev koppling till Finland i år", berättar hon. Camilla 
skulle vilja jobba ännu mer över ämnesgränserna. "Jag skulle gärna arbeta ännu mer 
ämnesintegrerat. SO och NO skulle man ju kunna kombinera mer till exempel. När 
man blir lite mer inarbetad på årskurserna så kanske man kan få igång något sådant. 
Jag har ju bara varit här i två år", säger hon. Camilla brukar även kombinera SO-
ämnena ibland. "Geografin kommer man ju in på hela tiden till exempel. När man till 
exempel funderar på var någonting händer på en karta", säger hon.  

 Diana är den som sticker ut ur mängden då hon arbetar tematiskt och väljer att 
göra det i alla ämnen hon undervisar i, vilka är svenska, SO, engelska och bild. "Jag 
vinner mycket tid och planering på att arbeta tematiskt och eleverna får en röd tråd, 
undervisningen blir mer tydlig och lektioner kan gå in i varandra", säger hon. Hon 
brukar blanda teoretiska uppgifter med praktiska uppgifter och hon är övertygad om 
att variationen gör undervisningen mer intressant och inspirerande för eleverna. "Är 
man mitt i ett flow vill jag inte avbryta det för eleven bara för att det står på schemat 
att vi ska byta ämne", tillägger hon.  

 Erik arbetar ämnesöverskridande över SO-ämnena och svenskan. Att ta ut fakta 
ur texter, att skriva egna texter, formulera svar och utveckla svar tycker han alla är 
delar som finns med både inom SO-ämnena och svenskämnet och att det är därför det 
passar bra att kombinera dessa ämnen.  

 Filip säger att i och med att de på hans skola nu gått över till 
helterminsundervisning i SO-ämnena, förutom i årskurs 6, så har möjligheterna till 
ämnesöverskridande undervisning blivit mindre. Men han säger att de har en dialog 
på skolan om hur de ska kunna hitta fler beröringspunkter mellan ämnen. "Vi 
diskuterar hur vi ska bli bättre på att arbeta med förmågorna. Om man tar geografin 
till exempel så kanske man arbetar med saker som man även kan koppla till 
samhällskunskapen", säger han.  

 Fyra av lärarna ser en fara med att arbeta för mycket ämnesöverskridande och 
det handlar om att kunna göra en rättvis betygssättning på eleverna.  

 Anna betonar att det är viktigt att hålla fokus på vad som ska bedömas. "Det 
finns en risk att man glömmer bort vad man ska bedöma om man blandar ämnen. Det 
är viktigt att läraren är noga med vad som ska bedömas", säger hon.   

 Camilla tror att det kan bli problem med att sätta rättvisa betyg om man 
blandar SO-ämnena för mycket. "Blandar man historia och religion till exempel så 
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kanske man inte har fokus på de bitar som tillhör religionen. Det kan man bli så att 
man inte har nog för att sätta ett betyg om man blandar för mycket", säger hon.  

 Erik är inne på samma spår som Camilla. "Det är absolut en problematik jag 
upplever. Och det är väl just det som gör att man gärna vill jobba med läsåret i fyra 
delar. Det är lättare att bedöma elever om man lyfter ut ett ämne i taget", säger han.  

 Även Filip tycker också det kan bli klurigt att sätta betyg om man integrerar 
ämnen för mycket i varandra. "Det gäller att tänka efter hur man rättssäkert kan 
bedöma eleven i ett ämne om man har kombinerat det med ett annat. Det är en 
utmaning", säger han.  

  Den som inte tycker betygssättning blir ett problem är Beatrice. Beatrice ser 
ingen fara med att kombinera ämnen, så länge man då och då kollar av vad eleverna 
kan. "Gör man kunskapskollar med jämna mellanrum så ser man vad eleverna kan", 
säger hon.  

 

5.3.1 Sammanfattning 
Samtliga lärare säger att det centrala innehållet i läroplanen, skolans årsplanering, 
aktuella händelser och vad eleverna visar intresse för påverkar deras prioriteringar. 
Hälften av lärarna nämner att elevsammansättningen i de klasser som de undervisar i 
påverkar deras prioriteringar. Hur lärarna kan arbeta ämnesintegrerat påverkar flera 
av lärarna, då fyra av dem arbetar ämnesöverskridande ibland och en lärare arbetar 
tematiskt. Vanligaste kombinationerna är att kombinera svenska och något av SO-
ämnena eller några av SO-ämnena. Tre av lärarna säger att de påverkas av det 
läromedel de använder och att de använder detta ofta. De övriga tre lärarna påverkas 
av allt arbetsmaterial som finns på internet. Två av lärarna nämner att deras intressen 
och kunskaper har en stark påverkan på deras val. Andra faktorer som lärarna tycker 
påverkar deras prioriteringar är vad en lärare känner att det är viktigt för eleverna att 
känna till, de områden inom samhällskunskapen som av läraren upplevs som de mest 
innehållsrika och vilket innehåll som skolan tagit beslut om är det viktigaste att lära ut 
till eleverna.  

5.4 Värdegrundsinslag i undervisningen 
Samtliga lärare säger att de arbetar med värdegrunden i sin undervisning, men hur de 
arbetar med den ser lite olika ut. Anna och Erik fokuserar på värdegrunden i 
samhället, Beatrice arbetar med värdegrunden på olika lektioner och på speciella 
temadagar och har en fast dag i veckan då de alltid arbetar med värdegrunden, 
Camilla betonar att hon brukar arbeta med värdegrunden i årskurs 4. Diana försöker 
arbeta med värdegrundsfrågor varje dag och Filip försöker arbeta med värdegrunden 
på alla lektioner och brukar ta upp exempel som eleverna som varit med om, till 
exempel bråk på en rast. Erik säger att de även pratar om värdegrund på 
mentorstiden.  
 Anna berättar att hon brukar komma in på värdegrundsfrågor i 
samhällskunskapsundervisningen när de pratar om demokrati, mänskliga rättigheter 
och hållbar utveckling. "Men jag arbetar med värdegrunden i samhället, inte 
värdegrunden på skolan. När det gäller värdegrunden på skolan så är det något som 
vi brukar prata om på mentorstid", säger hon. Hur de arbetar med värdegrund på 
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skolan och om det händer något mellan elever på skolan så är det saker som alltså tas 
upp på mentorstid och inte på lektionstid.  

 Beatrice jobbar inte med värdegrund på ett specifikt sätt i 
samhällskunskapsundervisningen, utan väljer att arbeta det rent allmänt i sin 
undervisning. De har en så kallad dilemmalåda i klassrummet där man helt anonymt 
kan lägga i en lapp som man skriva upp något på som bekymrar en. Dessa problem 
tar Beatrice sedan upp i klassen och diskuterar. Eleverna kan även lägga önskningar 
om något de vill göra i skolan i den lådan. Eleverna brukar jobba med värdegrund 
under FN-veckan. "Där pratar vi om hur det är att vara en bra kompis och hur det ser 
ut för barn i andra länder, så att de får leva sig in hur det ser ut för andra", berättar 
Beatrice. I årskurs 4 arbetade eleverna med innehållet i barnkonventionen och gjorde 
filmer om detta. "Det fick dem att verkligen tänka till. Men gud, är det familjer som 
har det så här? sa vissa elever", berättar Beatrice. Varje måndag gör klassen 
samarbetsövningar i idrottssalen på skolan. Beatrice brukar också anmäla klassen till 
en massa tävlingar, som Batterijakten och Pantresan till exempel. "Jag tycker att de här 
tävlingarna svetsar samman klassen, så det är därför jag anmäler oss till dem. Och det 
har verkligen blivit en bra stämning i klassen", säger hon.  

 Camilla brukar ta upp värdegrund i samhällskunskapsundervisningen i 
årskurs 4. "Jag tycker att det är viktigt arbeta mycket med värdegrunden i fyran. 
Speciellt om man har en ny klass eller flera nya elever i klassen", säger hon. Hon säger 
att hon skulle vilja diskutera värdegrund mer i årskurs 5 och 6, men tycker inte att 
hon har tid till det då det är så mycket annat i det centrala innehållet hon ska hinna 
med i samhällskunskapen. De brukar titta på filmer som handlar om 
värdegrundsfrågor och ha en diskussion efteråt. "Vi brukar prata om vad som är rätt 
och fel. Hur de tror andra personer känner sig och hur de själva skulle agera om de 
hamnade i olika situationer", berättar hon. Om det händer något på skoltid, till 
exempel bråk mellan elever, är det något hon diskuterar med de berörda eleverna 
efter skoldagen är slut för att inte lektionstid ska gå åt till det.  

 Diana säger att värdegrundsfrågor ingår i hennes undervisning varje dag. "Jag 
tycker det är självklart att man arbetar med allas lika värde och jämställdhet till 
exempel varje dag. Vi brukar ha många diskussioner om det", säger hon. Diana säger 
att de även brukar prata om barns rättigheter och skyldigheter, mänskliga rättigheter 
och könsroller ofta. Ibland arbetar hon med värdegrundsfrågor på lektionstid och 
ibland på mentorstid.  

 Erik säger att han berör värdegrund i samhällskunskapsundervisningen då de 
pratar om Sveriges rättssystem, behov av lagstiftning, påföljder och vad det får för 
konsekvenser för individen, familjen och samhället. "Självklart måste man komma in 
på värdegrund då. Men i övrigt så arbetar vi med värdegrund på mentorstiden", säger 
han. Han berättar att han arbetade mer med värdegrund med eleverna i årskurs 4. "Då 
jobbade vi med värdegrundsövningar på olika lektioner. Det var välbehövligt, för det 
var mycket konflikter i klassen. Men det har gett resultat ser man nu i sexan", berättar 
han.  

 Filip säger att hans skola har ett tydligt ramverk för värdegrund och han tycker 
det är en stor hjälp. Han menar att eleverna har blivit väl införstådda med hur skolan 
förväntar sig att de ska bete sig och att eleverna vet vilka konsekvenser det blir om 
man inte följer skolans regler. Filip säger att värdegrund är något man jobbar med i 
alla ämnen. Om det har hänt något mellan elever så tar Filip aldrig upp det på 
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lektionstid. "Däremot så brukar jag fråga elever som till exempel rykt ihop på 
fotbollsplanen om jag får ta det som ett exempel på en lektion där vi pratar om 
värdegrund. Annars kan jag ta upp sådana saker i ett sammanhang", berättar han. 
Filip säger att han tycker att man får en bra effekt i klassen om man tar upp sådant 
som man kan koppla till händelser som eleverna har varit med om. Han berättar 
vidare att han arbetar mycket med att få eleverna att tänka efter vad de själva kan 
göra om de hamnar i olika situationer.  

 

5.4.1 Sammanfattning 
Samtliga lärare uppger att de arbetar med värdegrunden i sin undervisning. Två av 
lärarna betonar att de arbetar med värdegrund i sin undervisning varje dag. Några av 
lärarna fokuserar på värdegrunden i samhället medan några andra fokuserar på 
elevexempel och tar upp sådant som händer på deras skola. En del lärare arbetar med 
värdegrund på lektioner i samhällskunskap, vissa andra gör det i olika ämnen eller på 
mentorstid.  

5.5 Feedback från kollegor och skolledning 
Anna och Filip är nöjda med den feedback de får från sin skolledning. Filip är också 
nöjd över samarbetet mellan lärarna på sin skola och mängden feedback han får från 
dem. Beatrice, Camilla, Diana och Erik tycker däremot att det finns stora brister på 
deras skola när det gäller samarbete och feedback. De här fyra lärarna uttrycker alla 
en önskan om att få med tid till samarbete och för att kunna ge och ta emot feedback 
till och från andra lärare.  
 Anna säger att hon får feedback på sin planering från skolledningen och att hon 
har diskussioner med kollegor om själva undervisningen då och då. Det hon saknar är 
att ha någon lärare att diskutera idéer kring SO-undervisningen. "Jag skulle vilja ha 
fler SO-lärare att bolla idéer kring SO-undervisning med. I och med att jag är ensam 
SO-lärare i årskurserna 7-9, och till hösten i 6-9, så känner jag mig lite ensam", berättar 
hon. Anna har dock lite kontakt med lärare på andra skolor och har diskuterat med 
sin rektor om att få ännu mer tid till det framöver. 

 Beatrice, Camilla och Erik, som arbetar på samma skola och alla undervisar i 
SO-ämnena och svenska, är alla missnöjda med hur samarbetet mellan lärare ser ut på 
skolan och tycker att bristen på feedback är påtaglig. De träffas i sitt arbetslag ibland, 
men det är sällan de har möjlighet att diskutera undervisningen berättar de. Beatrice 
upplever att hon känner sig lite ensam i sitt ämne. "Det finns ingen tanke på skolan att 
vi ska få tid till att sitta ned och samarbeta. Det kan man sakna lite. Jag skulle vilja att 
vi får tid till att sitta och diskutera planering av ett arbetsområde och vilket material vi 
ska använda", berättar hon. Camilla säger att tidsbrist ofta hindrar dem från att kunna 
sitta tillsammans och planera. "Det skulle vara väldigt värdefullt att om vi kunde 
samarbeta mer än vi gör i dag", säger hon. Erik skulle också vilja se en förändring. "Jag 
skulle värdesätta om jag fick mer tid att samtala med mina ämneskollegor i fyran och 
femman. Men jag ser det som en ledningsfråga. Det är handlar ju om hur man 
organiserar mötesschemat. För som det är nu så är det väldigt få ämnesträffar och de 
är ofta fyllda med annat. Så någon tid att kunna sitta och diskutera idéer kring 
undervisningen finns inte", berättar han.  
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 Diana säger att hon inte brukar få så mycket respons från sina lärarkollegor 
eller från rektorn på skolan. Hon berättar till exempel att hon aldrig haft besök av 
rektorn på någon lektion.  

 Filip är den av de intervjuade lärarna i studien som är mest nöjd med den 
feedback han får från skolledning och lärarkollegor. På hans skola finns det en person 
som är ämnesansvarig som har ansvar att hålla koll på den senaste forskningen och 
skolan har även en som är akademiskt ansvarig per ämne. Så dessa personer plus 
skolans rektorer ger regelbunden feedback till lärarna. "De besöker lektioner 
regelbundet och ger förslag på vad man kan förbättra i sin undervisning. De i 
skolledningen är verkligen intresserade av att utveckla både oss lärare och själva 
ämnet", berättar han. Varje vecka är det ämneslagsmöten och det är även diskussioner 
mellan lärare som undervisar i samma årskurser berättar Filip.  

 

5.5.1 Sammanfattning 
Två av lärarna är nöjda med den feedback de får från skolledningen, men endast en av 
sex lärare är nöjd med den feedback som ges från lärarkollegor. Fyra av lärarna är 
både missnöjda med den feedback de får från skolledning och lärarkollegor och en är 
missnöjd med feedbacken från lärarkollegor. Den som bara är missnöjd med 
feedbacken från andra lärare är det därför hon saknar SO-lärare att diskutera med då 
hon är den ende SO-läraren som undervisar i sina årskurser. De fyra som är missnöjda 
över avsaknaden av feedback både från ledning och lärare tycker att det ges för lite 
utrymme i form av tid för att kunna ge varandra feedback och för att kunna diskutera 
undervisning.  

5.6 Lärares åsikter om det centrala innehållet 
Samtliga lärare i studien är nöjda med innehållet i det centrala innehållet i 
samhällskunskap i läroplanen. Anna och Camilla tycker dock att innehållet är för 
omfattande för att allt ska hinnas med under tre år. Erik har en lösning på det 
problemet då han tycker att man kan ta bort några punkter som finns med i andra 
ämnen.  
 Anna tycker att det centrala innehållet i samhällskunskap för årskurserna 4-6 i 
läroplanen är bra. Det enda problemet hon ser med det är att det är så omfattande att 
det i hennes ögon är omöjligt att hinna med. "Jag har insett att jag inte hinner gå 
igenom allt. De som försöker göra det kör slut både på sig själv och eleverna. Så om 
man ska ändra något så vore det att kapa bort någon av de mindre delarna för att 
minska stressen hos lärarna", säger hon. 

 Beatrice tycker också att det centrala innehållet är bra. "Jag kan inte komma på 
något som jag skulle vilja ändra. Jag tycker det centrala innehållet är bra", säger hon. 

 Camilla tycker att det centrala innehållet är bra, men är lite kluven till att det 
inte är beskrivit i detalj vad undervisningen ska innehålla. "Det är ganska bra att det 
är lite öppet så där. Det skapar en frihet för lärarna. Samtidigt så kan jag ibland känna 
att jag skulle vilja få reda på mer detaljerat vad de vill att man ska undervisa om", 
säger hon. 

 Diana säger att hon är nöjd med det centrala innehållet, men säger att hon 
kanske har mer åsikter om det längre fram när hon skaffat sig mer erfarenhet. "Jag har 
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aldrig satt betyg i samhällskunskap förut, det blir första gången nästa läsår. Så efter 
det kanske jag har en bättre uppfattning än vad jag har nu", säger hon.  

 Erik tycker att man skulle kunna stryka några punkter i det centrala innehållet 
för att de enligt honom finns med i andra ämnen. På så vis skulle lärarna få med tid 
till att hinna med allt innehåll påpekar han. Avsnitten om nationella minoriteter och 
ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen finns med i det 
centrala innehållet för både svenskämnet och geografiämnet påpekar han. Han vill 
dessutom att en ny del läggs in i det centrala innehållet, nämligen om det 
mångkulturella samhället. "Vårt samhälle ser inte alls likadant ut som för några år 
sedan. Vi har haft en otrolig invandring. Jag tycker att vi måste börja föra en 
diskussion om det i tidig ålder", säger han.  

 Filip är nöjd med det centrala innehållet och känner inte att han skulle vilja se 
några förändringar. Han är även nöjd med det material som Skolverket tar fram för att 
komplettera det centrala innehållet i form olika material som lärare kan använda sig 
av i undervisningen, om till exempel källkritik. Filip gillar även att det centrala 
innehållet inte är så detaljerat. "Jag tycker att det är bra att det är ganska luddigt 
formulerat. Det skapar en större frihet för mig som lärare att kunna forma min 
undervisning.  Många delar går ju också in i varandra, vilket gör att man koppla ihop 
dem, vilket är bra", säger han.  

 

5.6.1 Sammanfattning 
Alla intervjuade lärare är nöjda med det centrala innehållet för samhällskunskap i 
läroplanen. Två av lärarna tycker att det är bra att det är formulerat på ett sätt som 
skapar utrymme för lärare att kunna göra sina egna tolkningar. En av dessa säger 
dock att hon ibland känner att det skulle kännas skönt om det stod mer detaljerat vad 
läraren förväntades undervisa om. Den kritik som finns är att det centrala innehållet 
innehåller för många delar för att lärare ska kunna hinna undervisa om allt under 
årskurserna 4-6 och att vissa delar skulle kunna tas bort då de finns med i det centrala 
innehållet för både svenska och geografi. Den lärare som vill ta bort några delar är 
också den enda som vill lägga till en del, nämligen om det mångkulturella samhället.   

  

6. Diskussion 
Här kommer jag att diskutera resultaten från de sex intervjuerna som har genomförts 
och koppla dessa till tidigare forskning om samhällskunskapsundervisning.  

6.1 Planering av SO-undervisning 
Fyra av fem intervjuade lärare i den här studien säger att de delar upp läsåret i fyra 
delar och undervisar i varje SO-ämne under en halv termin. Den femte läraren delar 
upp årskurs 4 och 5 i fyra delar och undervisar då i varje SO-ämne under en hel 
termin för att sedan i årskurs 6 dela upp SO-undervisningen i fyra block som de 
övriga lärarna.  

 I Kristianssons studie framgick det att de intervjuade lärarna undervisade 
relativt lite i samhällskunskap och att samhällskunskapsämnet ofta fick agera biämne 
åt historia och geografi (2017, s.11-15). Så verkar inte vara fallet hos merparten av de 
lärare som intervjuades i den här studien. Endast en av de fem lärarna sa att 
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undervisningen i historia och geografi brukar få lite mer tid i hans undervisning 
jämfört med samhällskunskap och religionskunskap. Fyra av fem lärare säger att de 
undervisar lika mycket, eller till och med lite mer, i samhällskunskap jämfört med i de 
övriga SO-ämnena.  

6.2 Prioriterat centralt innehåll i samhällskunskap 
Att lära eleverna hur samhället är uppbyggt och hur det fungerar, där politik, 
ekonomi och lag och rätt ingår, och information och medier, där aktuella händelser 
räknas in, är något som de flesta av lärarna prioriterar. Politik, ekonomi och lag och 
rätt är också något som nämns av de flesta. Sociala skyddsnät och källkritik nämns 
också. Att det är viktigt att fostra eleverna till bra medborgare nämns också.  

 I Kristianssons studie från 2014 (2014, s.212-213) var det innehåll som var 
återkommande i mellanstadielärarnas undervisning demokrati, aktuella händelser, 
värdegrundsfrågor, ekonomi och lag och rätt. Det stämmer alltså väl överens med vad 
lärarna i min studie säger att de prioriterar. De arbetar nämligen allihop även med 
värdegrundsfrågor, men det redovisas under en separat punkt (6.4 
Värdegrundsinslag i undervisningen).   

 Samtliga lärare i studien brukar planera in om de vet att någon stor händelse 
kommer att hända under läsåret, i form av riksdags-, kommunal- och landstingsval. 
Något som Långström och Virta (2016, s.130) rekommenderar. De betonar att lärare 
bör kartlägga och planera in sådana händelser vid en långtidsplanering.  

 Om vi tittar på innehållet i det centrala innehållet för samhällskunskap i 
årskurserna 4-6 så kan vi konstatera att de delar som inte några av lärarna nämnde 
som prioriterade delar var nationella minoriteter och digitaliseringens betydelse för 
individen. I övrigt så nämns alla andra delar fast ibland med lite andra ord än just 
som de är formulerade i läroplanen. När de intervjuade lärarna fick frågan varför de 
prioriterar som de gör framkom det att de prioriterade vissa områden före andra, men 
att de först inte tänkte på det. Kanske känner lärarna även av någon press att säga att 
de arbetar lika mycket med alla delar i det centrala innehållet? Att de skulle göra 
något fel om de sa att de prioriterade något före något annat. Frågan känns berättigad 
då man tittar på svaren under nästa punkt, 6.3 Faktorer som påverkar prioriteringar.   

6.3 Faktorer som påverkar prioriteringar 
Samtliga lärare i undersökningen betonade att deras prioriteringar påverkades av 
läroplanen. Föga oväntat får man väl säga då det är den som ska ligga till grund för 
undervisningen i den svenska skolan. Även i Karlefjärds studie (2011, s.64) och 
Lindmarks studie (2013, s.107) så var det något som lärarna framhöll.  
 I Kristianssons studie kom det fram att lärarna arbetade med aktuella händelser 
i undervisningen, men att det skedde som ett isolerat inslag i form av ett nutidskryss 
eller diskussioner kring en nyhet. Dessa kopplades inte ihop med något annat i 
samhällskunskapsämnet (2014, s.212-213). I Lindmarks studie betonade lärarna att 
aktuella händelser hade stor inverkan på deras undervisning i samhällskunskap och 
att vissa brukade koppla dessa till något man redan hade planerat medan vissa valde 
att byta ut något inplanerat mot en aktuell händelse ibland (2013, s.108-110). Även i 
Karlefjärds studie (2011, s.59) sa samtliga lärare att de tyckte att dagsaktuella 
händelser hade en given plats i samhällskunskapen och att de ibland planerade in 
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sådana inslag i förväg och ibland gjorde avbrott i den planerade undervisningen för 
att ta upp händelser. I Olssons studie (2016, s.184) framkom det att lärarna arbetade 
med nyheter i både isolerade inslag och i stor utsträckning integrerat i undervisningen.  
 Även lärarna i den här studien gav uttryck för att aktuella händelser påverkar 
deras prioriteringar. Hos dessa lärare fanns aktuella händelser med i planeringen på 
olika sätt, i både kort- och långsiktig planering och som både isolerade och 
integrerade inslag. Samtliga lärare svarade att aktuella händelser påverkar deras 
prioriteringar, men till olika grad. Två av dem arbetar regelbundet med nyhetsinslag 
varje vecka och utökar nyhetsdiskussionerna om det händer något speciellt. Övriga 
fyra lärare väljer att ta upp aktuella händelser om det har hänt något speciellt och 
kopplar detta ibland till det de för tillfället arbetar med inom 
samhällskunskapsundervisningen och ibland tar de upp det ändå under lektioner i 
just samhällskunskap eller på mentorstid.   

 Samtliga lärare berättade att elevernas intresse för olika ämnen påverkade deras 
prioriteringar. De lärarna sa att de försökte dra nytta av detta för att öka motivationen 
hos eleverna. Linde påpekar att ansträngningar att öka elevernas makt och inflytande 
har spelat en framträdande roll i den progressivistiskt präglade skolan (Linde, 2012, 
s.17-19). Långström och Virta (2016, s.130) påpekar att det är viktigt att elevernas 
förkunskaper och intressen får påverka planeringsprocessen. Att eleverna ska få vara 
med och påverka innehållet i undervisningen finns även med i läroplanen. I 
läroplanen (2017, s.15) står det: "läraren ska svara för att alla elever får ett reellt 
inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att 
detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad".  

 I lärarintervjuerna i denna studie framkommer det att elevernas påverkan på 
undervisningen ofta handlar om att kunna påverka hur länge de ska arbeta med ett 
visst arbetsområde. Det är bara två lärare som säger att eleverna ibland får chansen att 
påverka vad de vill fördjupa sig i och det är bara en lärare som säger att hennes elever 
ibland får välja om de vill arbeta enskilt eller i par. Tre av lärarna verkar mest lyhörda 
angående vad eleverna visar intresse för medan de arbetar med ett visst område och 
brukar då ibland stanna upp lite extra länge vid ett sådant avsnitt. Jag tolkar 
intervjusvaren totalt sett som att eleverna verkar ha ett begränsat inflytande på 
innehållet i undervisningen.  

 Schulman betonar betydelsen av att ta hänsyn till elevers bakgrund och 
förkunskaper och enligt Schulman behöver en lärare som strävar efter ämnesdidaktisk 
kompetens ha goda kunskaper i både innehålls- och formfrågor (Lindmark, 2013, s.13). 
Just detta, vilka elever de har i en klass, är något som fyra av lärarna i denna studie 
tyckte påverkade deras prioriteringar. Det var något som även Karlefjärd upptäckte i 
sin studie, där nio av tio lärare gav uttryck för att de tyckte att den elevgrupp de hade 
påverkade undervisningen (2011, s.67-68).  

  Som det togs upp i bakgrunden så betonade Linde (2012, s.65) att i svagt 
avgränsade och inramade ämnen, främst samhällsvetenskapliga ämnen, har lärarnas 
personliga repertoar av stoff stor betydelse. Lärarnas tolkningar av läroplanen och 
deras kunskaper och erfarenheter återspeglas i deras stoffurval, menar Linde. Det är 
dock bara två av de intervjuade lärarna i den här studien som betonar att deras 
kunskaper och deras intressen också påverkar deras prioriteringar. Något som är en 
stor skillnad jämfört med Karlefjärds studie (2011, s.64) där samtliga lärare betonade 
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att deras erfarenheter som samhällskunskapslärare spelade stor roll när 
undervisningsinnehållet diskuterades.  

 En lärare uttryckte att SO-ämnenas olika centrala innehåll spelade roll i vid 
hans prioriteringar. Han tyckte att det centrala innehållet i historia och geografi var 
mer innehållsrikt än det centrala innehållet i samhällskunskap och religionskunskap 
och därför tyckte han det var naturligt att det han undervisade lite mer i historia och 
geografi jämfört med i de två andra SO-ämnena. Tre av de andra lärarna i studien 
resonerade på ett annat sätt. De sa att samhällskunskapsämnet var det som fick allra 
mest plats i deras SO-undervisning på grund av att de tyckte att det ämnet var så brett 
och innehållsrikt. Om man jämför det med Kristianssons studier från 2014 och 2017 så 
är det en stor skillnad. I Kristianssons studier framkom det att 
samhällskunskapsundervisningen på mellanstadiet tedde sig osammanhängande och 
att samhällskunskapsämnet ofta fick agera biämne åt de andra SO-ämnena, vilket 
resulterade i att samhällskunskapen inte fick lika stor plats i undervisningen som 
historia och geografi (2014, s.212-213). Det ska dock sägas att flera av lärarna i den här 
studien berättar att de arbetar ämnesöverskridande, men alla lärare utom en säger att 
de trots detta undervisar lika mycket eller mer i samhällskunskap jämfört med i de 
andra SO-ämnena.   

 Kristiansson medger i sin studie från 2017 att han börjat se en utveckling i 
positiv riktning för samhällskunskapsämnet på mellanstadiet. Han tror att det faktum 
att ämneslärare blivit allt vanligare och att betygsättning utifrån en mer ämnesbunden 
kursplan än tidigare bidragit till detta (2017, s.18). Kanske ligger detta resonemang 
bakom resultatet i denna studie, för fyra av sex lärare i denna studie är ämneslärare i 
SO och svenska, en är ämneslärare i enbart SO och den sjätte är ämneslärare i SO, 
svenska, engelska och bild. Med andra ord så tycker jag att man kan anta att samtliga 
har byggt upp en stor kunskap i ämnet samhällskunskap och är väl förtrogna med 
kursplanen i just det ämnet.  

 När det gäller ämnesintegrering så framkom det i den här studien att tre av de 
fyra lärarna som undervisar i SO och svenska brukar arbeta ämnesöverskridande 
mellan just dessa två ämnen och en som bara undervisar i SO brukar kombinera just 
SO-ämnena ibland. Dessutom brukar en av lärarna arbeta tematiskt, där hon 
kombinerar sina ämnen, som är SO, svenska, engelska och bild. Kristiansson påpekar 
att han i sin studie märkte att ämnesöverskridande undervisning i samhällskunskap 
var vanligare på mellanstadiet än på högstadiet och gymnasiet (2017, s.11-15). Kanske 
är den här studien ytterligare ett exempel på det.  

 Fyra av de sex lärarna ser dock en fara med att arbeta ämnesintegrerat om man 
inte tänker till då betygssättningen riskerar att bli bristfällig då lärarna kan sakna 
underlag att sätta rättvisa betyg. Något som även Kristiansson tar upp (2014, s.30) i sin 
studie, där han ställer sig frågande till hur mycket eleverna får tid att öva på sina 
förmågor i samhällskunskap och hur de ska kunna visa vad de kan inför 
betygssättning om innehållet i samhällskunskapsämnet integreras med andra ämnen. 
Lärarna i den här studien verkar med andra ord dela Kristianssons oro och det får ses 
som ett gott tecken då de förhoppningsvis tänker till en extra gång för att kunna ge 
eleverna möjligheter att bygga upp sina kunskaper och få tid till att visa dessa.  

 En fördel med att arbeta ämnesintegrerat är, precis som Kristiansson (2017, s.17-
18) påpekar, att man har möjlighet att gå på djupet i ett ämne och underlätta för 
eleverna att få en helhetsbild av ett ämne. Kristiansson betonar dock att 
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samhällskunskapens underordnade roll måste förändras för att en ämnesintegrerad 
undervisning ska gynna även samhällskunskapen. Lärarna i den här studien betonar 
liksom Kristiansson att en ämnesintegrerad undervisning skapar möjligheter till en 
fördjupad förståelse hos eleverna och att lärare dessutom kan spara värdefull tid 
genom att kombinera ämnen.  

 Kristiansson (2014, s.223) saknade tydliga ämnesmarkörer i 
samhällskunskapsundervisningen hos lärarna i sin studie. Till exempel så hade ingen 
av lärarna i hans studie tillgång till ett läromedel med enbart 
samhällskunskapsmaterial. När det gäller läromedel så visade det sig i den här 
studien att tre av sex lärare arbetar regelbundet med läromedel i sin 
samhällskunskapsundervisning. Dessa säger att de kompletterar sin undervisning 
med annat också, men att de lutar sig mot läromedlen i sin undervisning. Övriga 
lärare i studien föredrar att arbeta på i huvudsak andra sätt. Vissa av dem kombinerar 
delar av läromedel med annat material från till exempel internet. I och med att antal 
hemsidor med material har vuxit i en stor utsträckning under de senaste åren så är 
lärarnas arbetssätt kanske ett tecken på just den utvecklingen. Att arbetssätten har 
förändrats är något som en av lärarna, som arbetat som lärare i 21 år, skriver under på. 
Han berättar att han förut använde sig mycket av läromedel i sin undervisning, men 
att han i dag är kritisk till läromedlen som finns i samhällskunskap. Han nämner även 
att han i dag låter eleverna arbeta mer med diskussioner och reflektioner än förut.  

 En av lärarna betonade att hans planering påverkades mycket av vad han och 
hans lärarkollegor hade kommit överens att de skulle prioritera för tillfället. Det 
handlade om den läraren som var mest nöjd med samarbetet med sina kollegor av alla 
intervjuade. Vikten av ett bra samarbete var något som också framkom i Karlefjärds 
studie. Samarbete med kollegor sågs även där av flera av lärarna som något 
betydelsefullt och de sa att de idéer som de fick på arbetslagsmöten påverkade hur de 
undervisade i samhällskunskap (2011, s.67-68).    

 Vad är det då helhetsmässigt som gör att lärarna prioriterar som de gör?  
 Historiskt sett så har samhällskunskapsämnet haft en dubbel roll, som jag har 
beskrivit i kapitlet om ämnets historia (2.1). Något som även Långström och Virta tar 
upp. De konstaterar att dels ska ämnet socialisera elever till medborgarskap och ge 
kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som en medborgare är i behov av. Dels 
betonas ämnets kritiska och kognitiva uppdrag, vilket beror på ämnets relation till de 
vetenskaper som utgör en del av grunden i ämnet. De betonar dock att de två 
uppdragen hör ihop till en viss del då medborgerlig fostran bygger på kunskaper om 
samhället (2016, s.22-23). 

 Wahlström påpekar att den rationella läroplanskoden, som bygger på den 
progressiva synen på skolan som Dewey förespråkade, har varit den dominerande i 
den svenska skolan sedan andra världskriget. En syn på lärande som innebär att 
eleverna inte bara ska få fastställda kunskaper vidarebefordrade till sig utan att 
eleverna ska vara aktivt kunskapssökande och lära sig metoder för att kunna söka ny 
kunskap (2015, s.26).  

 Englund konstaterar att den vetenskapligt-rationella konceptionen också 
präglat den svenska skolan sedan andra världskrigets slut. En konception som 
innebär att skolans innehåll ska baseras på värderingsfria vetenskapliga 
utgångspunkter. Englund betonar dock att den demokratiska konceptionen utmanat 
den vetenskapligt-rationella konceptionen vid flera tillfällen. Den demokratiska 
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konceptionen som innebär att eleverna ska fostras till demokratiska medborgare som 
ska lära sig hur ett demokratiskt samhälle fungerar och vilka rättigheter och 
skyldigheter en medborgare i ett sådant samhälle har (2005, s.258-264).   

 I Lindmarks studie (2013, s.154, 156-157) framkom det att majoriteten av de 
intervjuade lärarna i den studien gav uttryck för en medborgarfärdighetsinriktad 
ämneskonception. I den konceptionen är målet att eleverna ska bli aktiva medborgare 
i samhället som har ett kritiskt förhållningssätt och kan värdera olika 
handlingsalternativ för det framtida samhället. Den kan man dra paralleller till den 
som Englund kallar den demokratiska konceptionen. Den som var näst vanligast 
bland lärarna i Lindmarks studie var den fakta- och begreppsinriktade 
ämneskonceptionen, där centrala fakta och begrepp inom ämnet står i fokus och 
samhällets uppbyggnad och funktion ska kunna återges, definieras och beskrivas av 
eleverna. Den kan man dra paralleller till den som Englund kallar den vetenskapligt-
rationella konceptionen. 
 I Lindmarks studie framkom det att det inte var så många lärare som gav 
uttryck för den samhällsanalytiskt inriktade ämneskonceptionen. I den konceptionen 
ligger fokus på att eleverna ska kunna förklara, analysera och källkritiskt granska 
samhällsföreteelser och samhällsfrågor. Det var inte heller många lärare som gav 
uttryck för den värdegrundsinriktade ämneskonceptionen. I den konceptionen ligger 
fokus på att fostra in eleverna i vissa centrala värderingar som demokrati, jämlikhet, 
solidaritet och empati (2013, s.156).   
 Om vi med Långström och Virta, Englund och Wahlströms påpekande och 
Lindmarks studie i bakhuvudet tittar närmare på de intervjuade lärarna i den här 
studien så kan vi konstatera att samtliga lärares undervisning har drag av både den 
vetenskapligt-rationella konceptionen och den demokratiska konceptionen. Samtliga 
lärare i studien arbetar till exempel med värdegrundsfrågor i sin undervisning och 
med vilka rättigheter och skyldigheter man har som medborgare. Flera av lärarna i 
den här studien har ett tydligt fokus på att förbereda eleverna inför vuxenlivet, så att 
de är redo för vad som väntar dem. Samtidigt så lägger alla lärare betoning på att det 
är viktigt att elever sig fakta om hur saker och ting fungerar i samhället och att de lär 
sig olika begrepp. Jämför man med Lindmarks studie så kan man konstatera att det är 
en stor skillnad på hur många lärare som gav uttryck för en som Lindmark kallade 
den värdegrundsinriktade ämneskonceptionen. I Lindmarks studie var det få som gav 
uttryck för den konceptionen medan alla lärare i den här studien gjorde det.  

 Vi kan även dra paralleller till Långström och Virtas resonemang om ett 
samhällskunskapsämne med en mikro- och en makronivå och att eleverna ska skaffa 
sig både teoretisk och praktisk kunskap för att lära sig praktiska saker om samhället 
så att de blir redo för vuxenlivet och att de lär sig om ramarna för deras liv i form av 
begrepp, normer och regler (2016, s.25). Det framgår av deras intervjusvar att lärarna i 
den här studien är måna om att deras elever både ska skaffa sig teoretiska och 
praktiska kunskaper.   

6.4 Värdegrundsinslag i undervisningen 
Alla lärare i studien arbetar med värdegrundsfrågor i sin undervisning, men på lite 
olika sätt. Två lärare säger att de lägger fokus på värdegrunden i samhället, en annan 
arbetar med värdegrunden på olika lektioner och på speciella temadagar och har en 
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fast dag i veckan då de alltid arbetar med värdegrund, en annan betonar att hon 
brukar arbeta med värdegrunden i årskurs 4. Två lärare säger att de arbetar med 
värdegrundsfrågor varje dag. En lärare försöker arbeta med värdegrunden på alla 
lektioner och brukar ta upp exempel som eleverna som varit med om, till exempel 
bråk på en rast. En lärare säger att de även pratar om värdegrund på mentorstiden. 
Det verkar med andra ord som att det inte längre är självklart att värdegrundsfrågor 
ska behandlas under undervisningen i samhällskunskap, vilket har varit vanligt 
historiskt sett om vi tittar på samhällskunskapen i den svenska skolan. Samtliga lärare 
säger, föga oväntat, att de tar upp de värdegrundsdelar som finns med i det centrala 
innehållet för samhällskunskapsämnet på lektioner i just samhällskunskap. Men i 
övrigt så verkar de intervjuade lärarna känna sig fria att arbeta med 
värdegrundsfrågor lite som de själva vill och känner är rätt. Något de också har all rätt 
att göra, då det i läroplanens värdegrundskapitel står att värdegrunden ska 
genomsyra all undervisning (Skolverket, 2017, s.7-11).  
 I Kristianssons studie (2014, s.212-213, 216) framkom det att värdegrundsfrågor 
var ett återkommande inslag i de intervjuade lärarnas samhällskunskapsundervisning. 
Lärarna berättade att värdegrundsfrågor ofta togs upp i samband med osämja eller att 
vissa oönskade beteenden hos eleverna behövde hanteras. Om man jämför det med 
den här studien så kan man konstatera att en lärare arbetar på samma sätt som lärarna 
i Kristianssons studie. När det har hänt något så tar han upp det i sin undervisning, 
men väljer inte att ta upp ett verkligt exempel om inte eleverna godkänt det. Om man 
han får ett nej så skapar han ett påhittat exempel som anknyter till den situationen 
som inträffat på skolan.  

6.5 Feedback från kollegor och skolledning 
Precis som Långström och Virta (2016, s.87) konstaterar så arbetar lärare i dagens 
svenska skola mycket i arbetslag. Lärare samlas i dessa arbetslag för att diskutera, 
planera och utvärdera undervisning och hjälpas åt vid skapande av material och med 
att bedöma elever. Men Långström och Virta konstaterar att det finns vissa lärare i de 
svenska skolorna som upplever sig själva som ensamma och som inte upplever att de 
får något stöd från kollegor. Hos lärarna i denna studie uppenbarade sig klara brister 
då det gäller den här delen. Bara en av sex lärare upplever att samarbetet med 
kollegor och skolledning fungerar bra och att han får mycket och kontinuerlig 
feedback. Ytterligare två säger sig vara ganska nöjda med samarbetet med kollegor 
och skolledning, men upplever att det får lite feedback. En av dessa säger att hon 
aldrig får besök av vare sig kollegor eller rektor i klassrummet. Tre av lärarna säger 
att de inte får någon tid av ledningen för att kunna samarbeta och ge feedback mellan 
varandra och att de inte heller får någon feedback från skolledningen.  

 Ska lärare kunna utveckla sin undervisning så känns samarbete och möjlighet 
till att ge feedback som viktiga delar. Därför är det alarmerande att höra om 
situationen för lärarna i den här studien. Lärarna i Karlefjärds studie betonade just att 
de såg samarbetet med sina kollegor som betydelsefullt och sa att de var något som 
påverkade deras innehåll i undervisningen (2011, s.67-68).  
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6.6 Lärares åsikter om det centrala innehållet 
De flesta av lärarna i Karlefjärds studie (2011, s.53) gillade innehållet i det centrala 
innehållet och att styrdokumenten öppnade ett stort tolkningsutrymme, vilket 
skapade en frihet för lärarna i utformningen av sin undervisning. Vissa menade dock 
att innehållet i det centrala innehållet var otydligt och svårtolkat. Just den friheten är 
något som två av lärarna i den här studien gav uttryck för att de gillade. En av dessa 
är dock lite kluven då hon vissa dagar känner att hon skulle vilja ha lite mer 
detaljerade anvisningar. Samtliga lärare sa att de tyckte att det centrala innehållet är 
bra, vilket kan ses som ett kvitto på att Skolverket har lyckats bra i utformningen av 
detta. Två av lärarna tycker dock att det är i princip omöjligt att hinna med hela det 
centrala innehållet under årskurserna 4-6. Erik har en lösning på det problemet då han 
tycker att två delar kan strykas då de finns med i det centrala innehållet för både 
svenska och geografi. Samma lärare vill också lägga till en ny punkt, om det 
mångkulturella samhället. Att lärare ger upp inför tanken att hinna med allt i det 
centrala innehållet ger signaler om att Skolverket kanske bör ta sig en funderare på 
om innehållet bör smalnas för att minska stressen för lärare och elever och för att 
skapa möjligheter att gå på djupet inom olika ämnen.  

 

7. Analys 
Samhällskunskapsämnet verkar av denna studies resultat döma fått en större roll i 
undervisningen på mellanstadiet, det vill säga i årskurserna 4-6, än det haft tidigare 
om man jämför med Kristianssons studier från 2014 och 2017. Aktuella händelser 
hävdade samtliga lärare i den här studien hade stor påverkan på deras undervisning 
och kanske är det den ökade digitaliseringen av samhället som ligger bakom det till 
en viss del. I dag har de flesta vuxna och även många barn och ungdomar tillgång till 
en mobiltelefon och kan hålla sig uppdaterade om vad som är senaste nytt. Det tror 
jag har ökat pressen på lärarna att hålla sig mer uppdaterade än någonsin tidigare och 
få med mer nyheter i undervisningen än förut. När lärarna dessutom har ett digert 
innehåll i kursplanen i Lgr11 att hinna med så gör det att samhällskunskapsämnet 
riskerar att svälla i storlek. Något som resultaten i den här studien vittnar om. Tiden 
då samhällskunskapsämnet stod i skuggan av historie- och geografiämnet ser ut att 
vara över.    

 I och med att merparten av lärarna uppgav att de arbetade 
ämnesöverskridande till en del så tycker jag dock att deras svar på hur mycket tid de 
undervisar i samhällskunskap i förhållande till övriga SO-ämnen ska ses på med en 
del försiktighet. För om lärarna blandar ämnen så är det ju svårt att sätta fingret på 
exakt undervisningstid i ett ämne.  

 Precis som ett flertal lärare och forskare i den här studien påpekar så finns det 
flera fördelar med att arbeta ämnesintegrerat. Eleverna kan bland annat få en 
förståelse för hur saker och ting hänger ihop och få en tydligare förståelse för helheten 
än om ämnen undervisas isolerat. Samtidigt ser jag en fara i detta då det är just detta 
som kan gör att samhällskunskapsämnet blir osynligt. I dagens svenska skola där 
bedömning, betyg och kunskapskrav står i fokus så är det något som kan få allvarliga 
konsekvenser. Alla elever måste få träna mycket på att bygga upp de förmågor som 
finns i kursplanens syfte och kunna få flera tillfällen till bedömning när det gäller 
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varje kunskapskrav. Annars riskerar elever att få betyg på enstaka uppgifter vilket 
kan få till följd att betygen inte speglar elevens sammanlagda kunskaper.  

 Det går också att ifrågasätta om SO-ämnena även i fortsättningen ska studeras 
och bedömas var för sig. Om allt fler lärare betonar att de är av åsikten att 
ämnesintegrerad undervisning är den bästa för elevens lärande så kanske det kommer 
att leda till att vi får färre och mer sammansatta SO-ämnen framöver. Mycket hänger 
på hur läroplanen är utformad och där kan vi bara spekulera i hur den kommer att 
förändras framöver. Den nuvarande läroplanen, Lgr11, har fått både beröm och kritik 
och det ska bli spännande att se hur nästa läroplan, när den nu kommer, kommer att 
se ut.  

 Jag tror att samtliga lärare i den här studien är måna om att ge intrycket av att 
de arbetar mycket med samtliga delar i det centrala innehållet och därför svarade som 
de gjorde. Något som jag tycker framgick tydligt då lärarna fick svara på vilka 
faktorer som påverkade deras prioriteringar. Där framkom det ju att vad eleverna 
visade intresse för var något som påverkade dem mycket.  

 Att ingen av lärarna sa att de brukade prioritera delarna om de nationella 
minoriteterna eller digitaliseringens betydelse för individen tror jag beror på att den 
förstnämnda delen inte har någon progression i kunskapskraven, vilket gör att lärarna 
inte behöver bedöma på samma sätt som med de andra kunskapskraven, och att det 
sistnämnda nyligen har lagts till i kursplanen och därför kanske inte lärarna har 
reflekterat så mycket över att den delen finns med.  

 Man ska även ha i åtanke att när lärare ska redogöra för vad som påverkar 
deras prioriteringar så finns det naturligtvis en risk att de glömmer att ta med något. 
Det kan ju finnas saker som påverkar dem utan att de själva reflekterar över det. Det 
kan även vara så att vissa lärare inte vill erkänna att de påverkas av till exempel sina 
egna erfarenheter och sina åsikter om vad de själva tycker är viktigt. Jag misstänker 
att de, trots att de blev informerade om att de skulle vara helt anonyma i studien, vara 
rädda för att framstå som oseriösa om de skulle säga något sådant.   

 Värdegrunden ser fortfarande ut att vara en del av 
samhällskunskapsundervisningen av den här studien att döma. Lärarna har fokus 
både på att eleverna ska lära sig om hur samhället fungerar och vilka rättigheter och 
skyldigheter man har som svensk medborgare. Just detta ser jag som en stor utmaning 
för lärarna. För även om lärarna har en skyldighet att undervisa eleverna i hur man 
agerar som en demokratisk medborgare med sunda värderingar så är det i slutändan 
inte det utan kunskaper om demokrati som ska bedömas och betygsättas. Jag befarar 
att lärare som hamnar i tidsnöd i första hand väljer att undervisa om och inte i 
demokrati, det vill säga att fostransaspekten kommer i skymundan. Av resultaten i 
den här studien att döma så ser värdegrundsinslagen olika ut på olika skolor och har 
man inte bestämt på förhand vilken roll som de inslagen ska spela så finns det en risk 
att de glöms bort. Jag hoppas dock att de flesta lärare tar sig tid att undervisa i 
demokrati för i slutändan är det ju oerhört viktigt inte bara för arbetet i klassrummet 
utan även för elevernas och samhällets framtid. Ska utveckling kunna ske och ett 
demokratiskt samhälle kunna upprätthållas så är det av största vikt att barn och 
ungdomar har fått en bra grund att stå på när det gäller värderingar, rättigheter och 
skyldigheter med mera.    

 Det pratas mycket om att lärare i dagens svenska skola arbetar mycket i 
arbetslag. Frågan är egentligen om det verkligen är så och hur effektiva de arbetslag 
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som finns är i sina samarbeten. Av den här studien att döma så verkar samarbete och 
feedback vara en bristvara på många håll. Det motsägelsefulla är att lärarna säger att 
de inte har tid att planera tillsammans då det är just sådana möten som skulle kunna 
bli tidsbesparande på längre sikt. Frågan är också hur likvärdig undervisningen i 
samhällskunskap, och för den delen även i andra ämnen, blir om det här är vanligt i 
resten av skol-Sverige. Om lärare inte får tid av skolledningen att planera och 
utvärdera sin undervisning så finns det klara risker att undervisningen kommer att få 
ett väldigt varierat utseende och möjligheten till att utveckla läraren, skolan eller 
undervisningen i ämnet blir begränsad. Här är frågan är om det är skolledningen som 
bär ansvaret för det bristande samarbetet eller om det är lärarna som varit otydliga i 
sin kritik till skolledningen. Oavsett vilket som ligger bakom så ser jag det som en 
väldigt viktig fråga att lösa för att se till att eleverna får en likvärdig utbildning av så 
hög klass som möjligt.    

 De flesta av lärarna i den här studien verkar nöjda med det centrala innehållet i 
samhällskunskap. Något som måste ses som något positivt naturligtvis då det innebär 
att skaparna av detta innehåll skapat något som lärare tycker om och är relevant. Jag 
tror dock att det delvis kan bero på att det helt enkelt är det som lärarna har att 
förhålla sig till och att de inte är vana vid att reflektera över om de tycker att det är bra 
eller dåligt. Lite oroväckande är det dock att ett par lärare sa att de har gett upp 
tanken på att hinna med allt i det centrala innehållet under årskurserna 4-6. Om detta 
är en vanlig situation på skolorna runtom i landet så det alarmerande. Då borde 
innehållet bantas ned. För om inte en minskning av innehållet görs så kan det leda till 
att lärare på olika skolor väljer att prioritera bort olika delar av det centrala innehållet, 
vilket gör att likvärdigheten blir lidande. Dessutom kan det få till följd att elever 
bedöms på svaga grunder om de bara fått visa sina kunskaper vid några få tillfällen 
när det gäller vissa kunskapskrav jämfört med andra kunskapskrav eller att elever 
inte fått tillräckligt med undervisning för att kunna skaffa sig en djupare förståelse 
som krävs för att nå höga betyg inom ett visst område.  

7.1 Förslag på framtida forskning 
Då forskning om samhällskunskapsundervisning på mellanstadiet (årskurserna 4-6) 
är sällsynt så skulle jag gärna se att fler väljer att forska på det området. Då skulle fler 
slutsatser gå att dra angående hur lärare i dessa årskurser planerar och genomför sin 
undervisning. Min studie fokuserar på prioriteringar och faktorer som påverkar dessa 
prioriteringar och planering. Det vore intressant med fler studier både om just det jag 
har undersökt och då i en större mängd än sex intervjuer. Det vore intressant att se 
hur planering och genomförande av undervisning ser ut på olika håll i landet. Det 
skulle även vara intressant med en studie som fokuserade på bedömning och som 
både studerade hur bedömning påverkar undervisningen och hur bedömning 
genomförs i samhällskunskapsämnet. Sedan införandet av Lgr11 så har fokus på 
bedömning och matriser blivit stor och frågan är hur mycket lärarna egentligen styrs 
av kunskapskraven. Det vore även intressant med fler studier som undersöker hur 
värdegrundsarbete genomsyrar undervisningen i andra ämnen än samhällskunskap.  
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Bilaga 1: Missivbrev till intervjupersoner 

 

Informationsblad 
 
Denna information är avsedd för er lärare som kommer att medverka i mitt 
examensarbete under våren 2018. 
 
Jag, Daniel Forsström, läser på Grundlärarutbildningen på Mittuniversitetet i 
Sundsvall, med inriktning på årskurs 4-6. Mitt fördjupningsämne är samhällskunskap. 
 
Syftet med mitt arbete är att undersöka hur sex lärare som undervisar elever i årskurs 
4-6 prioriterar när de ska planera och genomför undervisning i samhällskunskap. 
Genom intervjuer med dessa lärare så är syftet att komma fram till vilka olika 
prioriteringar som de olika lärarna använder sig.  
 
Med detta informationsblad följer intervjufrågorna som intervjun kommer att kretsa 
kring så ni kan förbereda er.  
 
Ni lärare som deltar i mina intervjuer kommer att vara anonyma och även er 
arbetsplats. Allt material är ämnat att användas enbart för forskningssyfte. När arbetet 
är godkänt så kommer det att publiceras i Digitalt vetenskapligt arkiv (DiVA).  
 
Mvh 
Daniel Forsström 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 
Dessa frågor användes vid intervjuerna med de sex lärarna i denna studie:  

 
• Hur tänker du då du lägger upp planeringen av SO-undervisningen inför ett läsår?  
 
• Vilket innehåll är det som du som lärare prioriterar i det centrala innehållet i 
samhällskunskap?  
 
• Vilka faktorer påverkar hur du som lärare prioriterar det centrala innehållet i 
läroplanen i ämnet samhällskunskap? 
 
• Brukar du ofta arbeta ämnesöverskridande inom SO-ämnena? På vilket sätt i så fall?  
 
• Vilket innehåll har du i din undervisning i form av läromedel och annat material?  
 
• Hur arbetar du med värdegrundsfrågor i din undervisning?  
 
• Hur ser du som lärare på innehållet i det centrala innehållet i samhällskunskap? Ser 
du några problem med det nuvarande innehållet? Vill du se några förändringar?  
 
• Hur går dina tankar kring att eleverna ska jobba med skriftliga och muntliga 
uppgifter? Hur mycket skriftliga respektive muntliga uppgifter får de göra och varför?  
 
• Hur bedömer du elevernas kunskaper i samhällskunskap? Hur arbetar du med 
formativ och summativ bedömning?  
 
• Vilken respons får du på undervisning från andra lärare och skolledning?  
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