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Abstract: 
There is a gap between the curriculums controlling school subjects content and 
the way professionals in school accomplish their teaching. Civics as a school 
subject is vague and unclear. This literature study aims at examine the way 
Swedish civics teachers see the purpose with their subject and what content is 
prioritized in their teaching and what research knows about the concept 
“friutrymme”. The literature study is based on empirically accomplished research 
and articles. A reading of the empirical material emphasizes both the gap and the 
vagueness of civics as a school subject. The result of the present literature study 
shows that there is no concurrence regarding how Swedish civic teachers interpret 
the subjects aim or content and “friutrymmet” could be the reason to why it is so.  
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1. INLEDNING 
Föreliggande arbete behandlar samhällskunskapsämnet i svensk skola och lärares 
relation och förhållningssätt till ämnet. 
 
”Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för 
vårt handlade i en komplex värld” (Skolverket 2011a Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011 s.199 fortsättningsvis refererad till som Lgr11). 
Citatet är taget ur syftesformuleringen för skolämnet samhällskunskap ur 
grundskolans läroplan. Ett liknande syfte med ämnet återfinns i gymnasieskolans 
styrdokument Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 
(Skolverket 2011b), fortsättningsvis refererad till som Gy2011: ”undervisningen [ska] 
bidra till att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Ett 
komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett 
kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant” 
(s.143). Långström och Virta (2011) instämmer i den bild av ämnet som ges ovan och 
menar att man med kursplanerna för samhällskunskapsämnet, i dagens skola, strävar 
efter att ge eleverna ”begrepp, teorier, modeller och metoder” för att förstå innehållet 
i ämnet och de ”komplexa samhällsfrågor” som skrivs fram i styrdokumenten ovan 
(ibid. s.54). 
 
Långström och Virta (2011) diskuterar i sin bok samhällskunskapsämnets karaktär 
och menar att sett ur samhällets synpunkt så är ämnets uppdrag att fostra medborgare 
(s.18). Vidare uttrycker författarna att medborgarfostran, liksom demokratifostran, är 
ett uppdrag som åligger hela skolan men ”man kan ändå se samhällskunskap som 
kärnan i denna bildning därför att ämnet handlar om systematiserad kunskap om 
samhället” (ibid. s.19).  
 
I Skolverkets (2003) undersökning Nationella utvärderingen av grundskolan, NU03, tas det 
upp hur de förändringar som gjorts i kursplanerna har påverkat de 
samhällsorienterande ämnena (s.59). Skolverkets (2003) undersökning utfördes innan 
Lgr11 men det som Skolverket (2003) menar har förändrat lärarens roll har att göra 
med att innehållet i kursplanerna har gått från att specificera innehållet i 
undervisningen till att beskriva kunskapskvaliteter (s.59). I Lgr11 förhåller sig läraren 
till kunskapskraven men jag anser att ovan förhållningssätt kan appliceras i min 
argumentation då det finns likheter mellan hur kunskaperna ska mätas i och med 
resultatstyrningen, vilket förklaras mer ingående i bakgrundsdelen. Det Skolverket 
(2003) menar att de nya kursplanerna resulterat i, i och med kunskapskvaliteternas 
fokus, är att det tillfallit undervisande lärare att välja ut innehåll och göra ett 
ämnesmässigt urval (s.59). Det är lärarens tolkning av styrdokumenten och val av 
innehåll som ligger till grund för den undervisning eleverna får ta del av.  
 
Det som i stycket ovan diskuteras om lärares tolkning av styrdokumenten skulle även 
kunna beskrivas som lärares autonomi. Med autonomi menas här det utrymme som 
finns mellan styrdokumenten och den undervisning som realiseras. Enligt Jonnergård, 
Funck och Wolmensjö (2008) kan autonomi definieras som ”handlingsfrihet […] den 
individuella friheten att agera och handlingsutrymme […] det utrymme som den 
organisatoriska kontexten ger individen” (s.9). Karlefjärd (2011) behandlar i sin 
avhandling lärares autonomi och benämner det lärares friutrymme (s.9). Det är ur 
båda dessa texter jag tar språng när jag i slutet av mitt arbete diskuterar lärares 
tolkningar av innehållet i och syftet med samhällskunskapsämnet. 
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I Kristianssons (2014) artikel framkommer det att de mellanstadielärare som 
medverkar i studien upplever samhällskunskapsämnet som ”flummigt, komplext” och 
”svårt” (s.216). Vernersson (1994) beskriver att det redan är på låg- mellanstadiet som 
många elevers samhällsintresse väcks (s.10). Stämmer Kristianssons (2014) bild av 
samhällskunskapslärares syn på ämnet är det bekymmersamt i förhållande till vad 
Vernersson (1994) skriver om elevers intresse för ämnet. Skolinspektionen utförde en 
granskning 2013 Undervisning i so-ämnena i åk 7-9. Mycket kunskap men för lite kritiskt 
kunskapande. Det var en undersökning i liten omfattning och den syftar inte till att ge 
en rikstäckande bild av undervisningen i ämnena (ibid. s.5). Jag anser dock att 
resultatet är intressant utifrån begreppet lärares friutrymme då granskningen visar att 
det finns en skillnad i det innehåll som skrivs fram i styrdokumenten och den faktiska 
undervisning som bedrivs av lärarna i undersökningen (ibid.). Vidare visar 
undersökningen att det är en ensidig undervisning som bedrivs och de 
ämnesförmågor som eleverna ska utveckla enligt läroplanerna ges det inte möjligheter 
för eleverna att träna i tillräcklig utsträckning (ibid. s.6).  
 
Det problemområde jag grundar mitt arbete på är kommet ur en genomgång av 
forskning kring ämnet samhällskunskap och lärares förhållande till ämnet. 
Problemområdet formuleras utifrån att det finns ett friutrymme, för att låna 
Karlefjärds (2011) begrepp, i lärares tolkning av läroplanen och beroende av hur 
lärare tolkar innehållet påverkas elevernas inlärning och möjligheter att utveckla de 
förmågor som läroplanen skriver fram att det ska ges utrymme till i undervisningen 
(Lgr11 s.199, Gy2011 s.143-144).  
 
 
2. BAKGRUND 
I följande avsnitt är syftet att tydliggöra varför valda ämne är meningsfullt att 
undersöka. Inledningsvis presenteras Skolverkets (2013b) text Forskning för 
klassrummet. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken som bland annat tar upp 
lärares autonomi och vad som bör fylla friutrymmet. Vidare ges en inblick i 
läroplanerna och de förmågor som eleverna enligt 2011 års läroplaner ska utveckla, de 
likheter och skillnader som finns mellan läroplanerna från 1994 till 2011 kommer 
även att nämnas. Autonomi som förståelse för lärares friutrymme kommer att 
presenteras. Det ges även en kort tillbakablick på samhällskunskapsämnets historik 
som skolämne i Sverige. 
 
2.1 Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 
Skolverket (2013b) diskuterar läraryrket och undervisning generellt i 
kunskapsöversikten Forskning för klassrummet. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i 
praktiken. Trots att översikten inte berör samhällskunskapslärare specifikt har alla 
lärare har att förhålla sig till att ”[u]tbildningen ska vila på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet” enligt skollagen (SFS 2010:800). Författarna till översikten 
betonar att ”[f]örarbetena till skollagen lyfter fram lärarens autonomi och möjlighet 
att själv välja innehåll och metod för att nå målen” (Skolverket 2013b s.3). Men 
innehåll och metoder ska baseras på sådant som är vetenskapligt och beprövat (ibid.).  
Vidare beskrivs att vägen till bra undervisning är kantad av både misslyckade och 
lyckade försök, det kollegiala samarbetet lyfts fram (ibid. s.8). Professionsutveckling 
ses som en kärnpunkt av de forskare som det refereras till i Skolverkets (2013b) 
översikt (s.9). För att lärare ska kunna utvecklas professionellt är en förutsättning att 
tid avsetts för det. I Skolverkets (2013b) skrift framkommer dock att tidsaspekten kan 
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vara ett problem samt att många lärare inte har tillgång till ett kollegialt samarbete 
(s.9-10). 
 
2.2 Styrdokumenten 
Vi sökning efter forskning som rör ämnet för studien har endast material funnits som 
undersökt gymnasieskolan och högstadiet, med undantag av en artikel. Det finns i 
nuläget ingen forskning inom ämnesområdet med fokus på mellanstadiets årskurser 
(Kristiansson 2014). Jag ser ändå att den forskning som påträffats kan bidra till att ge 
mig som blivande samhällskunskapslärare i grundskolans åk 4-6 bra kunskap och 
erfarenhet inom ämnet och kan vara av nytta i min framtida yrkesutövning. 
 
Samhällskunskap är ett gemensamt ämne för alla elever i gymnasieskolan oavsett 
inriktning, så det är ett ämne grundskolans elever kommer att fortsätta med förutsatt 
att de läser vidare på gymnasiet. Beskrivningen av gymnasieskolans 
samhällskunskapsämne är på många sätt lik grundskolans. Av den anledningen är det 
intressant att som blivande lärare i åk 4-6 ta del av vilket innehåll i undervisningen 
som är av vikt för grundskoleleverna att få med sig i sina fortsatta studier. På grund 
av övervägande forskning mot skolans senare år följer nedan en kort genomgång av 
både grundskolans och gymnasieskolans läroplaner. 
 
För lärare i grundskolans årskurs 1-9 är det Lgr11 som skolan ska förhålla sig till. Det 
som står framskrivet som samhällskunskapsämnets syfte är bland annat följande: 
eleverna ska utveckla kunskaper om hur individ och samhälle står i påverkan till 
varandra, samhällsfrågor ska ges möjlighet att granskas ur olika perspektiv, verktyg 
ska ges för att eleverna ska kunna hantera information i olika sammanhang, mänskliga 
rättigheter och demokratiska processer är viktigt innehåll för ämnet samt att eleverna 
ska ges möjlighet till elevnära perspektiv (ibid. s.199). Det finns även sex punkter med 
olika förmågor under syftesbeskrivningen för samhällskunskapsämnet, som 
undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla: 
 

x reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, 
x analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor, 
x analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och 

modeller,  
x uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor 

och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, 
x söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och 

värdera deras relevans och trovärdighet, 
x reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, 

arbetssätt och beslutsprocesser. 
(Lgr11 s.199-200). 

 
För gymnasieskolan ser motsvarigheten ut som följande. Syftet med 
samhällskunskapsämnet beskrivs bland annat att vara: eleverna får fördjupade 
kunskaper om människors olika tillvaro med utgångspunkt i olika samhällsfrågor, ett 
vetenskapligt förhållningssätt till ämnets innehåll ska utvecklas, kunskap att hantera 
ett komplext informationsflöde ska utvecklas (Gy2011 s.143). Fem olika punkter 
skrivs fram i Gy2011 med beskrivningar av vad ämnet ska ge eleverna möjlighet att 
utveckla: 
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1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella 
som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden, samt 
olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån 
olika tolkningar och perspektiv. 

2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika 
ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden 
påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer. 

3. Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och 
konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller 
och metoder. 

4. Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt 
värdera källornas relevans och trovärdighet. 

5. Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika 
presentationsformer. 
(Gy2011 s.143-144) 

 
Vid en jämförelse av de båda skolformernas läroplaner återfinns likheter. Eleverna ska 
få kunskaper i människors olika livsvillkor och hur alla individer står i förhållande till 
samhället: dels hur vi påverkas av samhället och dels hur vi kan påverka samhället, 
även kunskaper i och om demokrati återfinns i båda kursplanerna, men framförallt: 
likheter bland de förmågor som undervisningen ska utveckla. Eleverna ska utveckla 
förmågan att analysera, att kritiskt granska, men även identifiera orsaker och kunna 
reflektera. De två förstnämnda förmågorna är mer direkt uttrycka men även de två 
andra, om än inte ordagrant, har beröringspunkter med varandra. Det finns alltså 
även på gymnasienivå liknande förmågor som ska utvecklas. Läroplanerna och 
kursplanerna är ”förordningstexter” och det innebär att undervisningen ska utgå ifrån 
vad som i dessa texter står framskrivet (Florin Sädbom 2015 s.20).  
 
2.2.1 Läroplansförändringar 
En kort, övergripande, återgivning görs här om de förändringar som skett mellan 
1994-års och 2011-års läroplaner.  
 
Det material som används i resultatdelen avser forskning som är utförd mellan 1994 
till 2016 med påföljden att läroplaner från olika årtal tillämpats av de olika lärarna i 
den forskning som utförts. Det som ändå är en likhet mellan de olika läroplanerna 
som kom efter skolreformerna 1990 är att de är resultatstyrda (Florin Sädbom 2015 
s.13). Florin Sädbom (2015) påpekar att när Lpo 94 kom så var en stor skillnad, 
jämfört med läroplanerna innan, att det inte fanns några uppdelningar i form av 
avsnitt och dylikt som hanterade undervisningen och hur den skulle bedrivas och 
genomföras (s.22). Istället var det nationella mål, strävansmål och uppnåendemål som 
stod för rubriceringen (ibid. s.22-23). Dessa mål styrde undervisningen och det låg på 
lärarnas ansvar att pröva målen, utvärdera dem, följa upp och utifrån detta utveckla 
nya metoder (ibid. s.23). En viktig skillnad som är relevant är att lärarnas friutrymme, 
det vill säga tolkningsutrymmet, ökade och ansvaret för att eleverna nådde målen var 
beroende av lärarens tolkning av läroplanen (ibid.). Med Lgr11 är det kunskapskrav 
och centralt innehåll som gäller istället för mål och en återgång till beskrivning av 
ämnesinnehåll i läroplanen (ibid. s.23, 25). Florin Sädbom (2015) beskriver att Lgr 11 
skiljer sig på vissa sätt från tidigare läroplaner och det i sin tur leder till att verksamma 
lärare får lägga ned mycket tolkningsarbete för att förstå nuvarande läroplan (s.25). 
Sammanfattningsvis framträder följande skillnader mellan 1994 års läroplan och 2011 
års: Lpo 94:s mål- och resultatstyrning försvinner i och med Lgr 11, det är istället det 
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centrala innehållet och kunskapskraven som styr undervisningens innehåll (ibid. s.26). 
Lgr11 kan sägas vara resultatstyrd utifrån kunskapskraven och det är förmågorna som 
står framskrivna i respektive ämnes syftesbeskrivning är vad som styr innehållet i 
undervisningen (ibid.). Lärarnas tolkningar utifrån dagens läroplan handlar om 
kunskapskraven och det centrala innehållet, så att de förmågor som ska utvecklas gör 
det (Florin Sädbom 2015 s.39).  
 
2.2.2 Skolverket om samhällskunskapsämnet 
Skolverket (2011c) har tagit fram kommentarmaterial till alla kursplaner och under 
den här rubriken återges Skolverkets (2011c) tankar kring samhällskunskapsämnet 
som en ytterligare fördjupning kring utformningen av läroplanerna. Skolverket 
(2013a) har även tagit fram skriften Att förstå sin omvärld och sig själv. Samhällskunskap, 
historia, religion och geografi med syftet att bland annat diskutera varför ämnena ska vara 
en del av undervisning i svensk skola och varför läraren är viktig (s.7). Jag avgränsar 
mig till att använda det Skolverket (2013a) skriver om samhällskunskapsämnet. De två 
skrifterna från Skolverket (2011c, 2013a) används för att ge en djupare förståelse för 
skolämnet samhällskunskap och syftet med ämnet. 
 
Enligt Skolverket (2011c) ska undervisning i samhällskunskap ge eleverna ”en helhetssyn 
på samhällsfrågor och samhällsstrukturer” (s.7). Skolverket (2011c) belyser i sin text 
komplexiteten i samhällskunskapsämnet i och med dess mångvetenskapliga karaktär 
(s.7). Det centrala innehållet i läroplanerna är vad som anges ska vara innehållet i 
undervisningen, däremot är det upp till varje lärare att kombinera det centrala 
innehållet efter eget tycke utifrån dennes syfte med undervisningen (ibid. s.11).  
 
När begreppet förmågor används i föreliggande arbete menas de ämnesspecifika ord 
som punktas upp under samhällskunskapsämnets syftesbeskrivning i Lgr 11, se ovan. 
Förmågorna som uttrycks under varje ämnes syftesbeskrivning ligger till grund för 
kunskapskraven som elevernas kunskaper mäts utifrån (Skolverket 2011c s.30). 
Sammanfattningsvis kan det sägas att det är av största vikt att ansvarig lärare skapar 
undervisning som tillåter eleverna att utveckla förmågorna som ämnet kräver.  
 
Skolverket (2013a) skriver att det finns mycket lite forskning om hur den egentliga 
undervisningen går till ute i klassrummen när det kommer till alla de 
samhällsorienterande ämnena, där samhällskunskapsämnet ingår (s.8). Däremot finns 
det indikationer på strategier som fungerar och på vad lärare anser vara viktigt 
innehåll att ta med i undervisningen (ibid.). Vidare påpekar Skolverket (2013a) att 
ämnets förändring över tid är en intressant faktor då det även kan påverka den 
ämnessyn eleverna får med sig från undervisningen (ibid. s.8-9). Skolverket (2013a) 
refererar till NU03 (Skolverket 2003) i sin text och det resultat som där visar att 
”elever behöver utveckla sin förmåga att se strukturer och helheter, att se likheter och 
skillnader och att se samband” och det betonas att eleverna har svårt att visa 
orsakssamband (s.15, 21). Här får läraren en viktig funktion (ibid. s.15).  
 
Skolverkets (2013a) text visar att det finns variationer i undervisningen när det bland 
annat kommer till vilka samhällsfrågor som diskuteras och utifrån vilka perspektiv 
(s.18). Det finns alltså skillnader i hur undervisningen bedrivs. Vidare tar Skolverket 
(2013a) upp Skolinspektionens (2013) rapport Undervisning i so-ämnena i åk 7-9. Mycket 
kunskap men för lite kritiskt kunskapande och det som skrivs fram om att eleverna 
behöver få fler tillfällen att använda ämnesrelevanta begrepp, de förmågor som 
undervisningen syftar till att utveckla (Skolverket 2013a s.21-22). 
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Avslutningsvis: Skolverket (2013a) diskuterar att det inte är undervisningsmetoderna 
som är av vikt, utan att läraren har svaren på de didaktiska frågorna klart för sig: Hur? 
Varför? Vad? och för Vem? (s.32).  
Texten ovan, om Skolverkets förhållning till samhällskunskapsämnet, anser jag vara 
intressant i sammanhanget då den bland annat berör tolkningen varje lärare måste 
göra av läroplanen och för att sedan realisera tolkningen i form av undervisning. 
 
2.2.3 Autonomi 
De yrkesgrupper som kan anses ha autonomi i sitt utövande benämns professioner 
(Jonnergård, Funck & Wolmesjö 2008 s.9). Läraryrket är enligt Jonnergård, Funck 
och Wolmesjö (2008) en relativt ny profession och det har bland att göra med den 
nya betoningen på att lärarutbildningen ska vila på vetenskaplig grund (s.9). Det finns 
olika begreppsliga ingångar till autonomi men en som diskuteras av Jonnergård, 
Funck och Wolmesjö (2008) är att när en yrkesgrupp nått status som profession 
innebär det ett utövande som specialister inom sitt område, och med det följer 
”monopol på att uttala sig om, utöva och utvärdera de professionella 
arbetsuppgifterna” (s.13). När lärare tolkar läroplanen kan det ses som att deras 
professionella kunskaper kommer till uttryck genom autonoma bedömningar (ibid.). 
Autonomi kan förstås som friutrymmet: handlingsfrihet (ibid. s.9).  
 
2.3 Samhällskunskapsämnets historik 
Här avses att ge läsaren en kort inblick i samhällskunskapsämnets historik som 
skolämne. Syftet är att det kan ge en ram kring det urval lärarna gör i det empiriska 
material som tas upp i resultat- och diskussionsdelen. 
 
I Samhällskunskapsdidaktik. Utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande 
beskriver Långström och Virta (2011) samhällskunskapsämnet som att det har en 
dubbel karaktär (s.18). Dubbelheten ligger i ämnets syfte att både bidra till att elever 
socialiseras in i samhället samtidigt som ett kritiskt tänkande ska utvecklas hos 
eleverna (ibid.). Efter andra världskriget i Europa och Sverige såg politikerna en 
möjlighet att via samhällskunskap som ämne och via utbildning och kunskap 
”vaccinera medborgarna mot olika sorters diktatur” (ibid. s.31). Skolan som 
institution sågs lämplig att använda för att uppnå ”vaccinationen” (Olsson 2016 s.17). 
Det nya skolämnets uppgift var att utbilda medborgarna i samhällsrelaterade frågor 
men även skapa medborgare som var engagerade i samhället och utbildade inom hur 
ett deltagande kan se ut (ibid). Ett av syftena med samhällskunskapsämnet beskrivs 
vara att ”hjälpa elever att utveckla de kunskaper, färdigheter och attityder som behövs 
för att kunna förstå och delta som medborgare i den lokala samhällskontexten, 
nationen och världen” (Jonasson Ring 2015 s.9). 

 
Föregångaren till det samhällskunskapsämne vi har idag har sina rötter i 1600-talet, 
menar Långström och Virta (2011 s.35). Ämnet har varit integrerat med 
historieundervisningen i Sverige under många år, men när grundskolan skapades 
genom skolreformen år 1962 blev således även samhällskunskap ett eget skolämne 
(ibid s.38, Sandahl 2011 s.34). För gymnasieskolan skedde motsvarigheten år 1965 
(Bernmark-Ottosson 2009 s.33). Däremot finns ingen motsvarighet till ämnet inom 
högre utbildning utan samhällskunskap är ett sammansatt ämne med grunderna i de 
akademiska ämnena nationalekonomi, statsvetenskap, sociologi och kulturgeografi 
(Sandahl 2011 s.16). Olsson (2016) ger bilden av ett ämne som från början präglats av 
en karaktär som är ett resultat av överenskommelse mellan olika intressenter (s.26). 
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Utifrån det som diskuterats under bakgrundskapitlet anser jag att det är intressant att 
undersöka samhällskunskapslärares förhållande till sitt ämne. Syftet med den här 
litteraturstudien är att granska vad forskning säger om vad samhällskunskapslärare 
säger vara samhällskunskapsämnets syfte och vilket innehåll de prioriterar i 
undervisningen av gällande ämne samt hur det skulle kunna relateras till lärares 
friutrymme. Mina frågeställningar är: 
 

x Vilket syfte har ämnet enligt samhällskunskapslärare? 
x Vilket innehåll i samhällskunskapsundervisningen prioriteras av 

samhällskunskapslärarna? 
x Vad säger forskningen om samhällskunskapslärarnas friutrymme? 

 
4. METOD 
Metoden för uppsatsen är systematisk litteraturstudie och i nedanstående avsnitt 
redogörs för tillvägagångssättet av en sådan studie. Vidare följer en redogörelse för 
validitet och reliabilitet, etiska överväganden, sökningar samt urval. 
 
4.1 Val av metod 
För att kunna genomföra en systematisk litteraturstudie är en förutsättning att det 
finns tidigare forskning, material som lever upp till vetenskaplig standard, så att en 
studie går att genomföra (Eriksson Barajas, Forsberg, Wengström 2013 s.26-27). 
Ytterligare ett karaktäristiskt drag för litteraturstudien är att den är tydlig och öppen 
för granskning (ibid s.28). Öppenheten uppnås genom att författaren av studien är 
tydlig och redovisar tillvägagångssättet av metoden för arbetet (ibid).  
 
Syftet med en systematisk litteraturstudie är att sammanställa tidigare forskning, av 
empirisk art, inom ett bestämt område (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 
2013 s.31). Antalet studier som sammanställningen baseras på är inte fastlagt, dock 
bör författaren sträva efter att inkludera all forskning som är av betydelse för gällande 
område (Ibid.) De studier som författaren hittar samt väljer ut tas med i 
litteraturstudien beroende på ämnet som behandlas (ibid). Följande steg har följts i 
föreliggande systematiska litteraturstudie och punkterna är tagna ur Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengström (2013): 
 

x Motivera varför studien görs (problemformulering) 
x Formulera frågor som går att besvara 
x Formulera en plan för litteraturstudien 
x Bestämma sökord och sökstrategi 
x Identifiera och välja litteratur i form av vetenskapliga artiklar eller 

vetenskapliga rapporter 
x Kritiskt värdera, kvalitetsbedöma och välja den litteratur som ska ingå 
x Analysera och diskutera resultat 
x Sammanställa och dra slutsatser 

(s.32) 
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4.1.1 Validitet och reliabilitet 
Validitet avser studiens giltighet ”att studera det man avser att undersöka” (Kihlström 
2007 s.231). Reliabilitet avser studiens ”trovärdighet eller tillförlitlighet” (ibid.). 
Gällande föreliggande arbete har validitet eftersträvats genom att söka efter och 
använda, för litteraturstudien, relevant litteratur och forskning. Gällande reliabilitet 
har de steg som anges för en systematisk litteraturstudie följts och dess krav på 
tydlighet och öppenhet (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013 s.28). 
 
4.1.2 Etiska överväganden 
Allt material som används i examensarbetet är expertgranskat, det vill säga peer 
reviewed. Även det som Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) skriver 
om att det är ”viktigt att välja studier som har fått tillstånd från etisk kommitté eller 
där andra etiska överväganden har gjorts” (s.69-70), har följts. Vidare har det 
kontrollerats och tagit i beaktande den redogörelse respektive författare gör i sitt 
arbete. Vetenskapsrådet (2011) har listat åtta punkter i skriften God forskningssed:  
 

x Du ska tala sanning om din forskning 
x Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 
x Du ska öppet redovisa metoder och resultat 
x Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar 
x Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra 
x Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och 

arkivering 
x Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur 

eller miljö 
x Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning 

           (Vetenskapsrådet 2011 God forskningssed s.12). 
 

Det har inte funnits möjlighet att granskat att de arbeten som används uppfyller alla 
åtta punkter men en stor del av studien baseras på resultat från avhandlingar och allt 
material är expertgranskat således bör de uppfylla de forskningsseder Vetenskapsrådet 
(2011) föreskriver. 
 
4.2 URVAL  
Endast vetenskapliga artiklar och litteratur som är expertgranskade har sökts och 
bearbetats i föreliggande litteraturstudie. Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengström (2013) är det ett kriterium för den systematiska litteraturstudien som 
genre (s.61). Den utvalda forskningen består av avhandlingar och vetenskapliga 
artiklar som alla är av empirisk karaktär.  

 
Ämnena för de studier som använts är samhällskunskap med fokus på lärares 
uppfattning och förståelse av ämnet. Material som endast har haft ett ämnesinnehåll 
från samhällskunskapen i sin undersökning har valts bort: så som material som 
behandlar demokrati inom samhällskunskapsämnet, deliberativa samtal som 
undervisningsmetod och prov och bedömning. Däremot har undantag gjorts för de 
avhandlingar där metoden och resultaten går att applicera på ett bredare 
samhällskunskapsinnehåll som till exempel Sandahls (2011) avhandling.  Sandahl 
(2011) har valt att utgå ifrån ämnesinnehållet globalisering men drar slutsatser som går 
att applicera på ett bredare ämnesinnehåll. Likaså gällande Olssons (2016) avhandling 
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som delvis behandlar nyhetsanvändning i gymnasieskolans samhällskunskap. Jag har 
valt att utgå från de delar av Olssons (2016) avhandling som behandlar lärares mål 
med undervisningen. Jag kommer således inte ta i beaktande de delar av Olssons 
(2016) analys som behandlar undervisning med nyheter som innehåll.  
 
Det är endast samhällskunskapsämnet i svensk mening som undersökts då det är så 
pass stora skillnader mellan det svenska ämnet samhällskunskap och de engelska 
motsvarigheterna social studies, civics och citizenship education (Öberg 2016 s.226). 
Det är endast samhällskunkskap som undersökts, ej några av de övriga ämnena som 
tillhör grundskolans samhällsorienterande ämnen så som historia, religionskunskap 
och geografi. 
 
Ett kriterium vid sökningarna har varit att materialet ska ha funnits tillgängligt i 
fulltext via internet eller genom ett bibliotek. Alla texter som används i arbetet, med 
undantag av en, bearbetar forskning gjord på grundskolans senare år eller 
gymnasieskolan. En artikel har innehåll från grundskolans mellanår, årskurs 4-6.  
 
4.2.1 Sökstrategier 
Jag har utgått från Eriksson Barajas, Forsbergs och Wengströms (2013) struktur för 
sökning av material till min litteraturstudie. Jag har strävat efter att ha bredd i mina 
sökningar inledningsvis då det inte finns så mycket forskat kring ämnet jag valt 
(Sandahl 2011 s.10). Sökningarna startades utan begränsningar men vid behov har 
avgränsningar utförts. Dessa redogörs för utförligt i tabellerna nedan. 
 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) skriver att ett sätt att nå så 
effektiva sökningar som möjligt är att ta hjälp av en bibliotekarie på det lärosäte man 
hör till (s.75). Ett sådant möte har utförts med en av Högskolan Dalarnas 
bibliotekarier och det resulterade inte i något nytt material.  
 
I de databaser och sökmotorer där det har varit möjligt har trunkering använts vid 
sökningarna, anledningen är att möjligheterna till träffar breddas (ibid. s.81).  

 
De sökord som använts är följande: 
Sökord: samhällskunskap, lärare, samhällskunskapsdidaktik, samhällskunskapslärare, 
ämneskonception, Sverige 
Keywords: Civics, teachers, civics didactics, civics teacher, subject conception, 
Sweden, didactics 

 
I databasen Summon ingår även träffar ur databaserna ERIC (Proquest), ERIC 
(Education Resources Information Center), Cambridge Journals Online, JSTOR 
enligt information på bibliotektes hemsida. I vissa svenska databaser har sökningar 
gjorts, trots att Summon täcker upp dem, syftet har varit att öka möjlighet till träff 
ytterligare.  

 
Gällande frisökningar har jag vid sökningar i Google Scholar undersökt citerade 
artiklar som står angivna vid sökningen. Karlstads Universitets sida CSD ”Centrum 
för de Samhällsvetenskapliga ämnenas Didaktik” har undersökts på så vis att en 
genomläsning av det publicerade material som finns på sidan har utförts. De träffar 
som där gjordes visade sig vara detsamma som de som funnits i sökningar i 
databaserna. Även andra arbetens litteraturförteckningar har granskats, enligt söktips 
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från Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013 s.74). Utöver nämnda 
frisökningar har inga andra gjorts.  

 
Då olika databaser fungerar olika så har sökningsmetoden justerats beroende på var 
sökningen skett. Därav skiftar sökordskombinationerna beroende av databas. Vidare 
har de råd som Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) ger gällande 
litteratursökning, sökstrategi, söktips och val av studier följts (s.74-75, 78-81).  

 
De dubbelträffar som påträffats vid sökningar anges inom parantes, se tabellerna 
nedan. Med dubbelträffar avses material som påträffats vid tidigare sökningar och 
som valts ut till en första bearbetning. 

 
Till största del har Högskolan Dalarnas databaser använts. Jag har utgått från de 
databaser som ligger på skolans sida under ämnesguide och pedagogik för att i 
möjligaste mån nå så brett som möjligt i min strävan efter att finna relevant material. 
Nedan följer en redogörelse i tabellform för hur sökningarna har sett ut. Efter varje 
tabell anges de sökord samt eventuella träffar som gjorts. Det material som bearbetas 
i resultatdelen har uteslutande funnits vid sökningar i Summon. 
 
Tabell 1.  
Databas: Summon 
Sökord: se nedan 

Träffar 
totalt 

Avhandlingar Lästa 
abstract: 
avhandlingar 

Vetenskalpliga  
Artiklar 

Lästa  
abstract: 
artiklar 

samhällskunskap* 
lärare* 

53 14 8 4 0 

Samhällskunskaps-
lärare* 

11 9(3) 5 0 0 

samhällskunskap* 490 99(2) 10 30 3 

ämneskonception* 
samhällskunskap* 

2 2(1) 2 0 0 

Samhällskunskaps-
didaktik* 

5 3 0 4 2(1) 

civics* teachers* 
conception* 

1034 12 0 63         63*107*71*1              12 

civics* Sweden* 
didactics* 

7 0 0 5 0 

civic teachers* 
Sweden* 
conception* 

418 0 0 17 0 

civics* didactics* 1755 13(3) 0 871*18*12*2 0 

*1Första sökningen resulterade i 586 poster, avgränsning gjordes till teachers vilket 
gav 63 träffar, Ny avgränsning artikel gav 107 träffar och sista avgränsningen 
education och educational research gav 71 träffar. Antal lästa abstract redovisas för 
totalt i sista kolumnen. 
*2 Första sökningen resulterade i 871 poster, avgränsning gjordes till teachers vilket 
gav 18 träffar, ny avgränsning civics gav 12 träffar. Antal lästa abstract redovisas i sista 
kolumnen.  
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Tabell 2.  
Databas: Libris 
Sökord: se nedan 

Träffar 
totalt 

Avgränsning: 
Uppfostran 
& 
undervisning 

Träffar efter 
avgränsning 

Lästa 
abstract 

 

samhällskunskapslärare 
och didaktik 

2(2)   0  

samhällskunskapslärare 
ämneskonception 

0   0  

samhällskunskap* lärare* 109 X 4(1) 1  

samhällskunskapsdidaktik* 6 X 4(1) 1  

Civics* didactics* 4(2)   1  

civic teachers* Sweden* 
conception* 

0                   0  

“civic teachers”  Sweden* 
conception* 

0   0  

“civic teachers” 41 X 22 0  

 
Tabell 3.  
Databas: Avhandlingar.se 
Sökord: se nedan 

Träffar 
totalt 

Lästa 
abstract 

   

samhällskunskapslärare* 6 0    

samhällskunskap* 31 0    

ämneskonception* 
samhällskunskap* 

1 0    

samhällskunskapsdidaktik* 7 0    

lärare* samhällskunskap* 7 0    

civics* didactics* 13 0    

“civic teacher” 11 0    

 
Tabell 4.  
Databas: Swepub 
Sökord: se nedan 

Träffar 
totalt 

Avgränsning:  
refereegranskat 

Lästa 
abstract 
artiklar 

Lästa abstract 
avhandlingar 

Lästa 
abstract 
licentiat 
avhandlingar 

samhällskunskap* 
lärare* 

28 5 0 1 0 

Samhällskunskaps-
lärare* 

8 0 0 0 4(4) 

Samhällskunskap* 155 39 0 0 0 
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ämneskonception* 
samhällskunskap* 

1 0 0 0 0 

Samhällskunskaps-
didaktik* 

13 3 0 2 5 

civics* didactics* 48 20 1                 3                 10 

“civic teachers” 
Sweden* 
conception* 

2 1 0 0 0 

“civic teachers” 36 18 0 6 5 

 
Tabell 5.  
Databas: Google scholar 
Sökord: se nedan 

Träffar Lästa 
abstract 

   

samhällskunskap* 6900*1     

samhällskunskapslärare* 
ämneskonception* 

302*2     

Samhällskunskaps-
lärare* 
ämneskonception* 
Sverige* 

242 2(6)    

Samhällskunskaps-
didaktik*, lärare* 

80 1(1)    

ämneskonception* 
samhällskunskap* 
lärare* 

74 0    

"civic teachers" 
Sweden* 

21 0    

"civics didactics" 
teachers* sweden* 

10 0    

*1 Ny sökning på grund av stor träff, se nästa sökord. 
*2 Ny sökning på grund av stor träff, se nästa sökord 
 

 Tabell 6.  
Databas: ERIC 
(EBSCO) 
Sökord: se nedan 

Träffar 
Totalt 

Lästa 
abstract 

   

civics AND 
teachers AND 
conception 

28 2    

civic teachers 
AND Sweden 
AND conception 

0 0    

civic teachers 
AND Sweden 
AND conception 

6 0    

civic teachers 
AND Sweden 
AND conception 

8 0    
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civic teachers 
AND Sweden 
AND conception 

8 0    

  
 Tabell 7. 

Databas: Teacher’s 
Reference Center 
(EBSCO) 
Sökord: se nedan 

Träffar Lästa 
abstract 

   

civics AND 
teacher AND 
Sweden 

1 0    

civics AND 
teacher 

505 (ny 
sökning, 
se nedan) 

0    

civics AND 
teacher AND 
conception 

14 0    

civics AND 
Sweden 

6 1    

civics AND 
sweden AND 
didactics 

0 0    

 
Tabell 8. 
Tidskrift: Nordic Studies in 
Education 
Sökord: se nedan 

Träffar 
totalt 

Lästa 
abstract 

   

samhällskunskap* 12 0    

Lärare* samhällskunskap* 5 0    

samhällskunskapslärare* 0 0    

Ämneskonception* 0 0    

samhällskunskapsdidaktik* 0 0    

samhällskunskap* Sverige* 8 0    

civics* teachers* 11 0    

”civics didactics” 3 0    

”subject conception” 
civics* 

2 0    

 
  
 
 Tabell 9. 

Tidskrift: 
Nordidactica – 

Alla 
artiklar 

Lästa 
abstract 
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Journal of 
Humanities and 
Social Science 
Education 
Årgång: 

2011 X 0    

2012 X 0    

2013 X 1    

2014 X 1    

2015 X 1    

2016 X 0    

 
Tabell 10. 
Tidskrift: Journal 
of International 
Social Studies 
Årgång: 

Alla 
artiklar 

Lästa 
abstract 

   

2011 X 0    

2012 X 0    

2013 X 0    

2014 X 0    

2015 X 0    

2016 X 0    

  
Tabell 11. 
Databas: Artiklesök.se 
Sökord: se nedan 

Träffar Lästa 
abstract 

   

samhällskunskapslärare* 1 1    

samhällskunskap* 
lärare* 

12 0    

civics* 7 0    

”civic teacher”, civics 
teacher 

0 0    

 
De avhandlingar och forskningsartiklar som valts ut för studien har uteslutande 
funnits vid sökningar i databasen Summon (se tabell 1.). Titlarna, samt de sökord som 
lett till träff, redogörs för nedan: 
 
Sökord: samhällskunskap* lärare* 



 

16 
 

Schüllerqvist, B och Osbeck, C (2009). Studier i de samhällsvetenskaplogaämnenas didaktik. 
Ämnesdidaktiska insikter och strategier Nr1. Berättelser från gymnasielärare i samhällskunskap, 
geografi, historia och religionskunskap.   
 
Olsson, R (2016). Samhällskunskap som ämnesförståelse och undervisningsämne. Prioriteringar 
och nyhetsanvändning hos fyra gymnasielärare 
 
Sandahl, J(2011). Att ta sig an världen. Lärare diskuterar innehåll och mål i 
samhällskunskapsämnet. 

Karlefjärd, A (2011). Att rymmas inom sitt friutrymme. Om samhällskunskapslärares tolkning, 
anpassning och undervisning. Licentiatuppsats. Karlstads Universitet.  
 
Öberg, J (2016). Samhällskunskapens dimensioner. Tio lärare ramar in sitt ämne. 
Licentiatuppsats. Jönköpings Universitet 
 
Sökord: samhällskunskapslärare* 
Lindmark, T (2013). Samhällskunskapslärares ämneskonceptioner. 
 
Sökord: samhällskunskap* 
Kristiansson, M (2014). Samhällskunskapsämnet och dess ämnesmarkörer på svenskt 
mellanstadium – ett osynligt eget ämne som bistår andra ämnen. Ur Nordidactica – 
Journal of Humanities and Social Science Education. 2014:1 212-233.  
 
Sökord: civics* teachers* conception* 
Vernersson, F (1994). Hur lärare i samhällskunskap ser på sin egen undervisning. Ur 
Skapande vetande. Rapport nr 27. Linköpings Universitet: Lärarutbildningen. 
 
 
5. RESULTAT 
Sökningarna resulterade i fem avhandlingar, en vetenskaplig artikel, en vetenskaplig 
rapport och en bok med ämnesdidaktisk forskning. Nedan presenteras materialet 
samt det innehåll som svarar på frågeställningarna. 
 
5.1 Utvalt material 
I Vernerssons (1994) studie är syftet att undersöka hur gymnasie- och grundskollärare 
ser på sin undervisning (s.13). Undersökningens empiriska del är baserad på enkätsvar 
från totalt 22 lärare: sju gymnasielärare och femton högstadielärare (ibid. s.14). De i 
huvudsakliga frågorna vars svar använts i gällande litteraturstudie är följande tre: hur 
definierar lärarna ämnet samhällskunskap, varför ska eleverna studera ämnet 
samhällskunskap och vilka huvudmoment brukar lärarna prioritera (ibid. s.24-38). 
 
I artikel ”Samhällskunskapsämnet och dess ämnesmarkörer på svenskt mellanstadium 
– ett osynligt eget ämne som bistår andra ämnen” av Kristiansson (2014) diskuteras 
vad som kännetecknar samhällskunskapsämnet på mellanstadiet och hur det kan 
förstås mot läroplanen (s.214). Metoden som används är djupintervju som är inspelad 
och utskriven samt en gruppintervju med samma lärare som är sju till antalet (ibid. 
s.215). 
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Lärarna i Lindmarks (2013) avhandling är verksamma på gymnasiet (s.1). Betoning i 
studien ligger på lärares ämneskonceptioner och de tre frågeställningarna syftar till att 
besvara och belysa tre olika aspekter av lärarnas ämneskonception: vilka 
ämneskonceptioner kommer till uttryck, vilka relationer kan tänkas finnas till lärarnas 
personliga bakgrund och hur visar sig dessa ämneskonceptioner när lärarna skapar 
prov (ibid. s.7). Det innehåll som används i föreliggande studie är det som behandlar 
vilka av lärarnas ämneskonception som kommer till uttryck samt det som diskuteras 
om samhällskunskapslärares friutrymme. Lindmark (2013) har använt blandade 
metoder i sin avhandling: enkäter, intervjuer och bedömningsmaterial har bearbetats 
(s.40). Enkätundersökningen baseras på svaren från 60 lärare och intervjuerna på 
svaren från åtta lärare, det är enkätundersökningens svar som i huvudsak utgör 
materialet för första delstudien (ibid. s.41). 
 
Syftet med Sandahls (2011) licentiatavhandling är att via lärares tal om sin 
undervisning inom globaliseringsområdet belysa första och andra ordningens 
kunskaper inom samhällskunskapsämnet (s.44). Vidare utgår Sandahl (2011) från 
lärarnas beskrivning av sina mål med undervisningen för att markera det dubbla 
uppdraget som finns inom ämnet (ibid.). Metoden som används är en variant av 
fallstudie och materialet som bearbetas baseras på sex lärares utsagor och 
undervisning i form av intervjuer, observationer och undervisningsmaterial (ibid. 
s.47,49). 

I Olssons (2016) avhandling är intresset riktat mot lärares undervisningsämne och 
ämnesförståelse (s.143). Datainsamlingen baseras på klassrumsobservationer, 
intervjuer och informella samtal (ibid.). Det är fyra erfarna gymnasielärare som är 
föremålet för avhandlingens empiriska metoder (ibid.). Syftet med avhandlingen är att 
undersöka hur gymnasielärarna i studien tänker kring samhällskunskapsämnet, och 
även granska relationen mellan tankarna kring ämnet och själva undervisningen (ibid. 
s.11).  

I Schüllerqvists och Osbecks (red.) bok har jag titta på Bernmark-Ottossons (2009) 
kapitel Samhällskunskapslärare samt redaktörernas förord och Shüllerqvists (2009) 
kapitel Ämnesdidaktisk lärarforskning – ett angeläget forskningsfält. I Bernmark-Ottossons 
(2009) undersökning består det empiriska materialet av intervjuer med fyra 
samhällskunskapslärare (Shüllerqvist 2009 s.25). Fokus ligger på lärares syn på sin 
egen ämnesundervisning och syftet är att ”bidra till att utveckla den vetenskapliga 
kunskapen om lärares arbete” (Schüllerqvist 2009 s.10). 

Karlefjärds (2011) studie baseras på tio lärare (s.40). Alla intervjuer som gjorts har 
spelats in och sedan transkriberats (ibid s.42). Syftet med studien är att undersöka hur 
undervisning, bedömning och betygssättning kan se ut inom samhällskunskapsämnet 
på gymnasiet (ibid. s.9). Författaren till studien utgår från det friutrymme som finns 
mellan lärare och styrdokumenten (ibid). De delar som fokuseras i föreliggande 
litteraturstudie är det Karlefjärd skriver (2011) om friutrymmet samt de svar som 
framkommer av intervjuer med samhällskunskapslärarna om syftet med ämnet och 
vilket innehåll som ses som centralt.  

Öbergs (2016) avhandling har som syfte att undersöka vad erfarna lärare ser som de 
viktigaste påverkansfaktorerna för hur samhällskunskapsämnet realiseras i 
undervisningen (s.20). Den empiriska undersökningen baseras på tio lärare (s.91). 
Metoden som används är halvstrukturerarad livsvärldsintervju (ibid. s.13). Utifrån 
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undersökningen framkommer det fyra huvuddimensioner av vad lärarna i 
avhandlingen anser vara påverkansfaktorer: den personliga, den samhälleliga, den 
didaktiska och den styrande (ibid. s.98-99). 

5.2 Lärares röster om syftet med samhällskunskapsämnet 
Det finns inget tydligt övervägande syfte med samhällskunskapsämnet visar en 
sammanfattning av de svar som funnits i det material som ligger till grund för 
litteraturstudien. Många svar rör sig dock inom samma område.  
 
Medborgarkompetens är en röd tråd som upptäckts vara ett av syftena hos 
övervägande del av lärare i fem av de sju undersökningar som ligger till grund för 
svaren på gällande frågeställning (Lindmark 2013 s.67, Olsson 2016 s.189, Vernersson 
1994 s.28+31, Bernmark-Ottosson 2009 s.74, Sandahl 2011 s.151-152).  

 
Att eleverna genom samhällskunskapsämnet ska kunna vara delaktiga och aktiva i 
samhället, dels i nutid men även i framtiden, anser Lindmarks (2013) lärare vara ett 
syfte med ämnet (s.50). Medborgarfärdigheter anses vara ytterligare ett syfte (ibid. 
s.67). Även Öbergs (2016) undersökning pekar åt att det finns en tanke om 
medborgarfostran som kan utläsas (s.220). Samma innehåll tas upp av Olssons (2016) 
respondenter: ett av ämnets syften är att genom undervisningen förbereda och utbilda 
eleverna så de kan delta i samhället som medborgare (s.189). Det är en syn som kan 
ses som sammanfattande för de lärare Olsson (2016) undersökte (s.234). Hos 
Vernersson (1994) anser den näst största gruppen av grundskollärare att syftet med 
ämnet är att eleverna ska klara sig i samhället (s.28,31). Kompetenta medborgare är 
syftet med undervisningen för Sandahls (2011 s.151-152) lärare och även hos 
Bernmark-Ottosson (2009 s.74) visar sig resultatet vara aktiva samhällsmedborgare. 

 
Vernerssons (1994) gymnasielärare uttrycker att syftet med samhällskunskapsämnet är 
att eleverna ska utveckla kunskaper om samhället, dess strukturer och att förstå orsak 
och samband (s.31). Grundskollärarna i samma undersökning menar att förmågan att 
kunna värdera olika samhällsfenomen är viktigast, samt empatisk och solidarisk 
förmåga (s.28, 31). Lärarna i Lindmarks (2013) studie uttrycker att analysförmågan ses 
som ett viktigt syfte med ämnet (s.49). Även att utveckla förmågan och att få 
möjligheten att påverka sitt eget liv samt att kunna ta del av och kritiskt ifrågasätta det 
som sker runt omkring oss, uttrycks som viktiga syften (ibid. s.50-51). Bernmark-
Ottosons (2009) undersökning visar liknande svar där lärarna uttrycker att syftet är att 
utveckla kunskaper som möjliggör att eleverna kan delta och vara med och påverka 
sin omgivning (s.74). I Karlefjärds (2011) studie uttrycks syftet med ämnet i 
övergripande termer som att eleverna ska få en ”helhet” av ämnet och ”verktyg” 
(s.56). Med verktyg menar Karlefjärds (2011) lärare till exempel ”källkritik, 
analysförmåga, problemdefinition och lösningsförmåga” (s.56). 

 
Det finns mer spridda åsikter om svaret på ämnets syfte. Lärare i Lindmarks (2013) 
studie pratar om att det är viktigt att eleverna lär sig hur samhället fungerar och att det 
finns behov av kunskap om begreppskunskap och faktakunskaper, vilket hos vissa 
lärare ses som syftet (s.52, 66). 

 
Utöver medborgarkompetens, som nämns ovan, anser Sandahls (2011) lärare att 
eleverna ska utveckla empati, ödmjukhet, förståelse för andra bland annat (ibid. 
s.152).  
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Trots Olssons (2016) resultat som visar att lärarna i studien hade samma syn på syftet 
med ämnet, framkommer det också att samma lärares svar ger en bild av ett ämne 
som är svårt att sammanfatta (s.116, 234). I Kristianssons (2014) artikel där lärarna 
arbetar på mellanstadiet, uttrycks svårigheter att rama in syftet med 
samhällskunskapsämnet (s.225-226). Ämnet ses på ett övergripande plan som ”en röd 
tråd” mellan andra ämnen och att det ”går in i allt” (s.229). Lärarna i Sandahls (2011) 
studie uttrycker även de svårigheter med ämnets syfte, svårigheter som har att göra 
med att det upplevs finnas konflikter mellan fostransmålet och kunskapsmålet (s.152). 
 
5.3 Lärares röster om prioriterat innehåll 
Svaren på frågan vilket innehåll som prioriteras visar spridda resultat. Däremot 
framkommer det att ämnesinnehåll från området statsvetenskap är övervägande, se 
nedan.  
 
I Karlefjärds (2011) undersökning visar det sig att lärarna prioriterar innehåll inom 
statsveteskap, ekonomi och internationella relationer (s.56-57). Lindmarks (2013) 
studie visar att målet med undervisningens innehåll är att eleverna ska få kunskap om 
något av arbetsområdena: ideologier, Sveriges styrning, samhällsekonomi, lag och rätt, 
mänskliga fri- och rättigheter, demokrati och hållbar utveckling (s.56). Olssons (2016) 
arbete visar att prioriterat innehåll är internationell politik, EU, nationalekonomi och 
statsskick (s.179). Vernerssons (1994) gymnasielärare proriterar statsvetenskap och till 
viss del nationalekonomi (s.35). Högstadielärarna i samma undersökning lyfter fram 
Sveriges politiska liv: innehåll som behandlar riksdag, regering, val, politiska partier, 
folkrörelser, kommuner, kommunikation och massmedier (Vernersson 1994 s.35-36). 
Övervägande ämnesinnehåll har samma inriktning hos Bernmark-Ottossons (2009) 
lärare som ovan: politik, ekonomi, omvärldskunskaper och internationella relationer 
är områden som prioriteras och som kan ses som mål med undervisningen (s.75). 
Kristianssons (2014) mellanstadielärare prioriterar demokratiundervisning med 
betoning på processer som rör demokratiskt beslutsfattande (s.219). Även 
värdegrundsfrågor, ekonomi och aktuella händelser nämns som innehåll som lyfts 
fram (ibid. 221-222). I Sandahls (2011) undersökning väger inget innehåll över till att 
vara det som sätts främst, däremot lyfts omvärldskunskap fram som ett område som 
får mycket fokus, detsamma gäller områden som behandlar samtiden och aktuella 
händelser (127-128). 
 
Övriga svar är svårare att gruppera och handlar om följande innehåll: värden och 
normer och elevers utveckling kring demokratiska beteenden som empati och 
solidaritet (Lindmark 2013 s.56). En mindre grupp med lärare, i samma studie, anser 
att innehåll som utvecklar analysförmågan bör prioriteras och andra menar att 
praktiska färdigheter lyfts fram i undervisningen så som att söka jobb, vissa premierar 
innehåll som utvecklar elevers självförtroende och sociala kompetens (ibid s.58-59, 
60). Även Öbergs (2016) resultat är svårt att placera till någon större grupp: sociologi 
och social differentiering lyfts fram som innehåll som prioriteras av Öbergs (2016) 
lärare (s.221). 
 
Sandahls (2011) studie visar att alla lärare som medverkar anser att faktakunskaper är 
viktiga, om än inte det innehåll som sätts främst, dock anser lärarna att 
faktakunskaper är en förutsättning för att kunna bearbeta innehållet i undervisningen 
(s.127-128). Även begreppskunskap lyfts fram som innehåll i undervisningen som 
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flera lärare anser prioriteras (ibid.). Innehåll i undervisningen som bidrar till 
engagemang och aktivitet som medborgare ges som svar på frågan av Sandahls (2011) 
lärare (s.139-141).  
 
5.4 Forskning om friutrymmet 
Gemensamt för de arbeten som används nedan till att undersöka vad forskning säger 
om friutrymmet är att de har ett ämnesdidaktiskt perspektiv (Karlefjärd 2011 s.18., 
Öberg 2016 s.9). Utgångspunkten för de olika studierna är således densamma när de 
syftar till det tomrum som finns mellan styrdokumenten och den realiserade 
undervisningen. 
 
Karlefjärd (2011) menar att friutrymmet är ett tolkningsföreträde som lärare har, 
sprunget ur att läraryrket är en profession (s.9). Vidare menar författaren att lärare i 
och med sin profession har en ”kunskapsbas” och det är denna som ligger till grund 
för tolkningarna som görs i friutrymmet (ibid.) Begreppet friutrymme ses av 
författaren som en faktor i undervisningen där läraren har stor makt och stort 
inflytande gällande innehållet som eleverna får ta del av (ibid. s.16-17). Det medför att 
lärarna i ännu högre grad måste förhålla sig till de styrdokument som tillhör skolan 
(ibid.). Enligt Karlefjärd (2011) ger forskning kring friutrymmet möjlighet till 
förståelse av det som påverkar lärares transformering av ämnet (s.22). Karlefjärd 
(2011) menar även att begreppet är viktigt att förstå utifrån de aktuella styrdokument 
som finns (s.24). Användningen av friutrymmet i Karlefjärds (2011) undersökning 
görs medvetet med insikt om att transformeringen som sker från läraren och som 
sedan realiseras i undervisningen kan bero på personliga erfarenheter, bakgrund och 
så vidare (s.26).   
 
Karlefjärds (2011) studie visar att lärarna känner sig fria på olika sätt, men att de alla 
upplever en frihet (s.53). Tre olika förhållanden till friutrymmet skrivs fram: 
majoriteten av lärarna anser att styrdokumenten är öppna för tolkning och således 
känner sig lärarna fria (ibid.). Sedan finns det två grupper som anser att 
styrdokumenten är svårtolkade och därav tolkar dem på eget bevåg och den andra 
gruppen bryr sig inte om dem så därav känner de sig fria i sin tolkning, sistnämnda 
grupp utgår från erfarenhet istället (ibid. s.53-54). 
 
Öberg (2016) diskuterar att läraryrket och den verklighet lärarna befinner sig i gör det 
svårt att dra några generella slutsatser om friutrymmet, trots det finns det mönster i 
agerandet hos lärare som går att ordna i en struktur menar Öberg (2016 s.13). I 
Öbergs (2016) avhandling talas det bland annat om friutrymmet som 
handlingsutrymme och det framkommer att det finns stora skillnader i 
undervisningen trots att det är samma kursplaner som används (s.16-17). Vidare 
menar Öberg (2016) att just samhällskunskapslärare är den grupp som anser sig ha det 
största friutrymmet och det anses ha ökat i och med att samhället har förändrats och 
blivit mer komplext (s.18, 23). Det åligger lärare att göra den tolkning som sker i 
friutrymmet, menar Öberg (2016), det är vad som påverkar tolkningen som undersöks 
(s.19). Lärare har att förhålla sig till styrdokumenten men enligt Öberg (2016) är 
lärares friutrymme gentemot dessa tydligt märkbart (s.17). Öberg (2016) tar även upp 
det faktum att undervisningen ska vila på beprövad erfarenhet men påpekar att den 
oftast ligger på individnivå hos respektive lärare (s.19). Vidare konstateras att det är 
skillnad mellan undervisningen och det som står i styrdokumenten (Öberg 2016 s.23).  
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Friutrymmet uppskattas och värderas högt av samhällskunskapslärarna menar Öberg 
(2016) men endast så länge allt går bra, när det går dåligt står dessa lärare ensamma 
utan stöd från kollegor och rektor (s.24).  
 
Öberg (2016 s.88) tar upp att lärarna i hans undersökning inte diskuterar 
styrdokumenten i någon större utsträckning, trots att det är vad lärare har att förhålla 
sig till. En del av Öbergs (2016) undersökning visar att friutrymmet lärarna har 
gentemot styrdokumenten förändras med erfarenhet (s.197-198). En majoritet av de 
lärare som medverkar i Öbergs (2016) studie ser inte styrdokumenten som reglerande 
för undervisningen (ibid. s.203). 
 
Lindmark (2013) konstaterar även i sin avhandling att det finns ett friutrymme (s.164). 
Vad som resulterar ur detta beror på olika omständigheter (ibid.). Det som fastslås är 
att på grund av friutrymmet kan innehållet i undervisningen variera mellan olika lärare 
(ibid.). 
 
6. DISKUSSION 
Nedan följer en diskussion kring resultatet av frågeställningarna för litteraturstudien. 
Omfånget på diskussionerna varierar något då vissa av frågorna visade sig vara mer 
bearbetningsbara. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion. 
 
6.1 Syftet med samhällskunskapsämnet 
De texter som granskats i föreliggande litteraturstudie ger spridda svar angående vad 
samhällskunskapslärarna i det utvalda materialet anser vara syftet med ämnet. Ett visst 
gemensamt syfte kunde urskiljas i vissa studier där medborgarkompetens kunde ses 
som en röd tråd. Det samlade intrycket av de bearbetade studierna kan stärka den 
historiska bild av samhällskunskapsämnet som presenterades inledningsvis. Ämnet 
beskrevs av Långström och Virta (2011) att ha en dubbel karaktär där den ena sidan 
handlade om att socialisera in eleverna i samhället (s.18). Medborgarkompetens kan 
även sägas vara det ursprungliga syftet med ämnet, det att ”vaccinera” medborgarna 
(Långström & Virta 2011 s. 31, Olsson 2016 s.17). De syftesbeskrivningar som står i 
läroplanerna motsägs inte på något sätt av det resultat som framträder av en analys av 
utvalt material. I Gy2011 skrivs ett syfte fram för samhällskunskapen som till mångt 
och mycket kan appliceras på resultatet ovan till exempel: 
 
 ”Politiska, sociala och ekonomiska band sammanlänkar i dag människor i olika samhällen över hela 
världen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, 
demokrati, jämställdhet” (Gy2011 s.143).  
 
Även vid en jämförelse med Lgr11 blir resultatet detsamma, syftesbeskrivningen i 
läroplanen är bred i sin utformning, till exempel nämns: 
 
 ”kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra”, ”utveckla förståelse för sina egna och 
andra människors levnadsvillkor” (Lgr11 s.199).  
 
Syftesbeskrivningen kan appliceras på vissa resultat som framkom i resultatdelen till 
exempel det att vissa lärare ser syftet med samhällskunskapsämnet att vara att 
utveckla empati och solidarisk förmåga (Vernersson 1994 s.28, 31). 
 
Några av undersökningarna visar syften med ämnet som kan mätas mot de förmågor 
som samhällskunskapsundervisningen avser att utveckla och som ligger till grund för 
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kunskapskraven som eleverna bedöms utifrån. Förmågor som framkommer i 
resultatdelen uttrycks ofta i breda ordalag men analysförmåga specificeras hos vissa 
lärare (Lindmark 2013 s.49, Karlefjärd 2011 s.56). Att analysförmågan ses som syftet 
med ämnet kan tyckas väsentligt då förmågan står med i två av sex punkter för 
förmågor som ska utvecklas enligt Lgr11 (s.199) och en av fem i Gy2011 (s.143-144). 
Däremot är det är förhållandevis få lärare i resultatet som anger förmågorna i 
läroplanerna att vara syftet med ämnet. Ett svar på det kan vara att det i det materialet 
som bearbetas finns blandat med studier som utgår från läroplanerna 1994 och de 
nuvarande från 2011.  
 
Skolverket (2013a) påpekar lärarens roll för att ge eleverna möjlighet att utveckla 
förmåga att se strukturer och helheter (s.15, 21). Det är inget syfte som är 
framträdande i resultatet ovan och på så vis stämmer analysen som görs i gällande 
litteraturstudie med NU03 (Skolverket 2003) att eleverna inte får tillräckligt av det i 
sin undervisning. 
 
Vidare stämmer den spridning av syften som resultatet ovan visar med det som skrivs 
fram av Skolverket (2013a) utifrån Skolinspektionens (2013) rapport att eleverna 
behöver få mer undervisning som syftar till att utveckla de ämnesspecifika 
förmågorna (Skolverket 2013a s.21-22). 
 
 
6.2 Innehåll som prioriteras 
Som nämns inledningsvis menar Skolverket (2013a) att det finns lite forskning kring 
hur undervisningen realiseras i klassrummet när det gäller samhällskunskapsämnet 
(s.8). Det finns däremot indikationer på vad lärare anser vara viktigt innehåll (ibid.) 
Det sammanfattande resultatet i resultatdelen visar att det finns återkommande 
innehåll som är gemensamt för lärarna och det visar att ett statsvetenskapligt innehåll 
prioriteras av många av de lärare som studiens undersökta material grundas på.  
 
Resultatet visar att det finns med delar från mycket av det som skrivs fram som 
centralt innehåll i Lgr11 och Gy2011. Skolverket (2011c) menar att eleverna ska få 
en”en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer” genom undervisningen (s.7).  
Samma åsikt uttrycks i de närmsta bostavligt i viss forskning som används i 
föreliggande studie (Karlefjärd 2011 s.56). Utöver det är spridningen stor, som nämns 
inledningsvis. En anledning till det spridda resultat som framkommit i 
litteraturstudien kan vara de olika läroplanerna. Det centrala innehållet i senare års 
läroplaner innehåller en frihet där det är upp till läraren att kombinera innehållet 
utifrån sin profession och tanke om syftet med undervisningen (Skolverket 2011a 
s.11). Även med 1994 års läroplaner hade lärarna frihet att planera innehållet för 
undervisningen, ansvaret över att eleverna nådde målen vilade på lärarnas tolkning av 
läroplanen (Florin Sädbom 2015 s.23). 
 
Sammanfattningsvis är det en betoning på statsvetenskapligt innehåll som 
framkommer vid en granskning av det material som ligger till grund för gällande 
litteraturstudie. Den spridning av ämnesinnehåll och de förmågor som 
undervisningen ska syfta till att utveckla syns det lite av. En förklaring kan vara att det 
är olika läroplaner och de olika avhandlingarna som används skiftar i omfång.  
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6.3 Friutrymmet 
Att det åligger lärare att tolka innehåll och syfte med undervisningen utifrån sin 
erfarenhet och kunskap tillskrivs yrket utifrån dess profession. Professioner definieras 
utifrån att verksamma har ett friutrymme, de är autonoma i sitt utövande (Jonnergård, 
Funck & Wolmesjö 2008 s.9). En anledning till att läraryrket kan ses som en 
profession har att göra med betoningen på att lärarutbildningen ska vila på 
vetenskaplig grund (ibid.). 
 
Att lärarna i de använda studierna upplever ett starkt friutrymme råder det inga tvivel 
om (Karlefjärd 2011 s.53, Öberg 2016 s.18,23, Lindmark 2013 s.164). Med 
friutrymmet kommer det makt över att bestämma vilket innehåll undervisningen ska 
ha och varför det i sin tur ställer krav på att lärare förhåller sig till styrdokumenten 
(Karlefjärd 2011 s.16-17). Alla lärare, oavsett ämnesområde, har att förhålla sig till att 
”[u]tbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” enligt 
skollagen (SFS 2010:800). I de texter som granskats nämns inte vetenskaplig grund av 
någon lärare. Beprövad erfarenhet diskuteras i Öbergs (2016) studie men resultatet 
visar att det ofta handlar om erfarenhet på individnivå hos respektive lärare (s.19). 
Även skollagen har tagit i beaktande lärares friutrymme då ”[f]örarbetena till skollagen 
lyfter fram lärarens autonomi och möjlighet att själv välja innehåll och metod för att 
nå målen” (Skolverket 2013b s.3). Däremot ska innehåll och metoder vara grundade i 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (ibid.). Vilket inte är fallet, visar resultatet 
av använda studier. Resultatet som framkommer vid en granskning av vad forskning 
säger om samhällskunskapslärarers syn på friutrymmet visar att det finns en frihet och 
att samhällskunskapslärare upplever sig ha ett stort friutrymme (Öberg 2016 s.18, 23). 
Det kan anses problematiskt då samma resultat visar att den beprövade erfarenheten 
ofta kan beskrivas ligga på personnivå och då inte på vetenskaplig grund (ibid. s.19). 
 
Vidare betonas av Skolverket (2013b) att professionsutveckling är av vikt för att 
friutrymmet ska ha hög kvalitet (s.9). De lärare som medverkar i forskningen som 
resultatet baseras på talar endast om utveckling i form av mer personlig erfarenhet 
som kommer med tiden (Karlefjärd 2011 s.53-54, Öberg 2016 s.197-198). 
 
Ett tänkbart problem med friutrymmet, då resultatet visar att vissa lärare tenderar att 
utgå i mycket liten utsträckning från styrdokumenten, är att utifrån den makt 
friutrymmet ger läraren kan likvärdigheten i undervisningen eventuellt riskeras 
(Karlefjärd 2011 s.17). För att inte det ska ske är det viktigt att lärarna förhåller sig till 
styrdokumenten (ibid.). Det visar sig i resultatet att styrdokumenten inte är 
utgångspunkten för många av lärarna i det använda materialet (Karlefjärd 2011 s.53-
54, Öberg 2016 s.17, 203).  
 
6.4 METODDISKUSSION 
”All forskning ska vara öppen och kritisk för granskning” skriver Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengström (2013 s.139) och då strukturen i gällande studie har följt 
den av en systematisk litteraturstudie har det eftersträvade målet varit öppenhet och 
tydlighet. Sökningar efter material och urval har redogjorts för noggrant. Validitet och 
reliabilitet har eftersträvats genom att söka material som svarar på frågeställningarna 
och att det materialet har varit peer reviewed för att tillföra gällande litteraturstudie 
reliabilitet (Kihlström 2007 s.231).  
 
Forskningen som eftersökts har varit avgränsad till svensk skola, svenska lärare och 
samhällskunskapsämnet. Hade ett internationellt perspektiv applicerats på syftet med 
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undersökningen hade möjligtvis ett bredare resultat kunnat presenteras. Det är även 
möjligt att resultatet hade varit mer givande kring mellanstadielärares syn och 
uppfattning på undervisning om studien hade haft övriga samhällsorienterande ämnen 
som mål för undersökningen. Resultatet nu visar mer på den senare delen av 
grundskollans lärare samt gymnasielärares uppfattning av ämnet. Lärare som 
representerar samhällskunskapsundervisning för mellanstadiet är 
underrepresenterade, de resultat som framkommer baseras till största del på 
högstadiets och gymnasieskolans lärare 
 
En styrka med arbetet är att det ger en detaljerad bild av undervisnigen i ett specifikt 
ämne och på så vis kan det ge en bredare bild av ämnet samhällskunskap. Ett ämne 
som beskrivs som svårtolkat av mellanstadielärarna i Kristianssons (2014) artikel. 
 
En svaghet med arbetet är att studierna som används är av mindre omfattning när det 
gäller antal medverkanden i de empiriska undersökningarna. 
 
Studierna som används är baserad på forskning där de lärare som undersöks utgår 
från olika läroplaner. Resultatet är således inte enhetligt utifrån att lärarna utgår från 
exakt samma grund. Däremot är läroplanerna båda av arten att de är resultatstyrda. 
En annan aspekt av de olika läroplanerna och lärarna är att resultatet och 
resultatdiskussionen visar att lärare förhåller sig i liten utsträckning till läroplanerna 
och då tiden mellan 1994 (lpo 94/lpf 94) och 2011(Lgr11/Gy2011) inte är alltför lång 
kan det antas att det finns verksamma lärare som arbetat med båda läroplanerna.  
 
 
7. SLUTSATS OCH VIDARE FORSKNING 
De studier som använts i föreliggande litteraturstudie är av mindre omfattande art, 
däremot kan de resultat som framkommer appliceras på flera aspekter som tas upp i 
bakgrundsdelen av arbetet. Av extra vikt för gällande studie är att Öbergs (2016) 
forskning visar att just samhällskunskapslärare anser sig ha ett stort friutrymme (s.24). 
Det spridda resultat som svarar på frågeställningarna skulle kunna vara ett symptom 
på det av samhällskunskapslärarnas uttryckta friutrymme. Eftersom 
samhällskunskapsämnet i sig är brett, i och med dess tvärvetenskapliga karaktär, kan 
en slutsats vara att lärare i gällande ämne behöver mer styrning så att undervisningen 
utvecklar de förmågor som eleverna behöver enligt Lgr11.  

Det betonas ovan i diskussionerna kring lärares autonomi och friutrymme att det 
kräver ett nära förhållande till styrdokumenten. Det återfinns inte i resultatet ovan 
någon lärare som uttrycker att det vetenskapliga förhållningssätt, som läroplanen för 
gymnasiet skriver fram, är syftet med undervisningen. Det kan anses problematiskt. 

De få mellanstadielärare som presenterades i ovan resultat kan inte sägas vara 
representativa för gällande grupp lärare. Forskningen visar dock att resultatet som 
framkommer av högstadiets och gymnasielärarnas svar på frågeställningarna är 
spretigt, och mellanstadielärarna uttrycker att syftet med ämnet är svårfångat 
(Kristiansson 2014 s.225-226). En slutsats kan vara att det är viktigt att lärarna på 
grundskolans senare del och gymnasielärarna tar i beaktande att eleverna som 
kommer från grundskolan kan uppleva ämnet som otydligt. Det kan tänkas att det är 
ännu viktigare att det friutrymme som lärarna styr över fokuserar på tydlighet 
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gentemot eleverna när det gäller syftet med ämnet och det innehåll de fyller 
undervisningen med.  

Gällande vidare forskning, med syfte att bredda förståelsen om mellanstadielärarnas 
uppfattning av ämnet, ges förslag på att undersöka hur mellanstadielärare förhåller sig 
till samhällskunskapsämnet. Är det som i Kristianssons (2014) artikel ett svårfångat 
ämne eller har uppdelningen av so-blocket lett till mer tydlighet för lärarna? 
Kristianssons (2014) artikel uttrycker en bild av lärare som ser på gällande ämne som 
otydligt och som något som endast fungerar som ett stöd för de övriga so-ämnen, det 
kan vara en aspekt att forska vidare kring. Ytterligare en aspekt som kan leda vidare är 
att, utöver samhällskunskapslärare, granska vad mellanstadielärare som undervisar i de 
tre övriga samhällsorienterande ämnena: religionskunskap, historia och geografi har 
för ämneskonception för att sedan jämföra resultaten.  
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