
 

0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 2 för Grundlärarexamen årskurs 4-6 

Avancerad nivå 

Samhällskunskapsämnet efter läroplansreformen  
 
 
En kvalitativ undersökning om hur samhällskunskapslärare 
uppfattar sitt ämne efter Lgr11. 
 
 

  
 

 

Författare: Anna Maria Nilsson 

Handledare: Göran Morén 

Examinator: Maria Olson 

Ämne/inriktning: Pedagogiskt arbete/SO 

Kurskod: PG3038 

Poäng: 15hp 

Examinationsdatum: 2017-03-27 

 

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. 

Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa 

och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. 

Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina 

arbeten open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja ☒ Nej ☐ 

 

 

 

 Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00  



Abstract: I denna studie presenteras en undersökning om hur 

samhällskunskapslärare på mellanstadiet upplever sitt ämne efter 

implementeringen av Lgr11. Lärarna som medverkat har erfarenhet av att arbeta 

under både Lpo94 och Lgr11. Genom kvalitativ intervju som metod och utifrån ett 

induktivt angrepssätt har datamaterialet samlats in och bearbetats genom en 

innehållsanalys. Resultatet visar att medverkande lärare upplever att Lgr11 är en 

styrande läroplan som gett samhällskunskapsämnet tydlighet. Vidare anser lärarna 

att trots att de enskilda SO-ämnena skrivs fram med egna kursplaner i Lgrl1 så 

kommer alla SO-ämnen in i varandra och behöver varandra i undervisningen. 

Slutsatser som dras utifrån studiens resultat är att samhällskunskapslärarna 

upplever det positivt att deras ämne fått tydligare struktur än innan. Ämnet kan ses 

som svagt avgränsat men i och med Lgr11 skrivs ett tydligare innehåll fram. 

Ytterligare en slutsats är att lärarna ser ett behov av att integrera de olika SO-

ämnena i undervisningen samt att det kan bidra till ökad kunskap hos eleverna. 
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1. INLEDNING 
 

Föreliggande studie kommer sig av en fördjupning av examensarbete 1 där jag skrev om 

samhällskunskapslärares syn på ämnet, vad de ansåg vara ämnets syfte i skolan, vilket 

innehåll som prioriterades i undervisningen samt hur samhällskunskapslärares 

friutrymme såg ut. Två saker framkom under arbetet: dels att väldigt lite har forskats om 

samhällskunskapslärare på mellanstadiet, dels att samhällskunskapsämnet är ett 

komplext ämne. Det finns ingen motsvarighet till grundskolans samhällskunskap på 

högskolor och universitet utan ämnet är skapat av en blandning av de fyra akademiska 

ämnena: nationalekonomi, statsvetenskap, sociologi och kulturgeografi (Nilsson 2017, 

s.7). Historiskt sett har syftet med ämnet varit att utbilda demokratiska medborgare och 

skolan som institution sågs som lämplig plats för ändamålet (Olsson 2016, s.17).  

 

I arbetet med att ta fram forskning till den systematiska litteraturstudie som utgjorde det 

första examensarbetet fann jag en artikel av Kristiansson (2014). Det var det enda 

material jag fann som behandlade mellanstadielärare som undervisar i samhällskunskap. 

Det som framkom i Kristianssons (2014 s.216) artikel var att medverkande lärare ansåg 

att samhällskunskapsämnet är ”flummigt”, ”komplext” och ”svårt”.  Lärarna i 

Kristianssons (2014) artikel arbetade efter läroplanen från 1994 Grundskolan. 

Kursplaner och betygskriterier 2000 (vidare refererad till som Lpo94). År 2011 kom 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2016, 

vidare refererad till som Lgr11). Dåvarande regering framförde kritik mot Lpo94 och i 

propositionen 2008/09:87 förtydligas varför deras ställningstagande mot Lpo94 var 

kritisk. Lgr11 var resultatet av läroplansreformen som kom ur dåvarande regerings kritik 

mot Lpo94 och ett av syftena med en ny läroplan var enligt dåvarande regering att öka 

tydligheten för lärare och elever (Prop. 2008/09:87 s.7).  

 

I Betänkande av utredningen om mål och uppföljning i grundskolan (Statens offentliga 

utredningar 2007 fortsättningsvis refererad till som SOU 2007:28, s.12) kritiseras bland 

annat målsystemet i Lpo94. Lpo94 har kritiserats för att vara abstrakt och Lgr11 har 

skapats bland annat utifrån tankar om ökad tydlighet för lärarna (SOU 2007:28, s.16). 

Den otydlighet som Kristianssons (2014) lärare uttrycker finnas gällande 

samhällskunskapsämnet kan vara på grund av den otydlighet och abstraktion som Lpo94 

beskrivs bestå av. Det väcker tankar och frågor kring hur lärare som har arbetat utifrån 

Lpo94 och nu arbetar utifrån Lgr11 upplever samhällskunskapsämnet idag.   

 

 
2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 
Syftet med föreliggande studie är att belysa och analysera vad mellanstadielärare anser 

om samhällskunskapsämnet och dess relation till SO-ämnena efter implementeringen av 

Lgr11. 

 

Frågeställningarna är: 
 

 Vad anser lärarna att förändringen från Lpo94 till Lgr11 består av? 
 På vilket sätt anser lärarna att Lgr11 har påverkat samhällskunskapsämnet? 

 Vilken är samhällskunskapsämnets relation till övriga SO-ämnen, anser 

lärarna? 
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3. BAKGRUND 
 
Innehållet i bakgrunden ska ge läsaren en inblick i varför valda ämne är meningsfullt att 

undersöka. Inledningsvis presenteras hur de olika målen och samhällskunskapsämnet 

framställdes i Lpo94. Sedan följer en redogörelse för de bärande tankarna i 

läroplansreformen som resulterade i Lgr11. Avslutningsvis ges en bild av hur 

samhällskunskapsämnet framställs i nuvarande läroplan. 
 
3.1 Samhällskunskapsämnet åk 4-6 i Lpo94 
 

1988 beslutade dåvarande regering om en övergång från regelstyrning till målstyrning av 

skolan (Skolverket 2009, s.123). De olika läroplansmodellerna förklaras mer ingående i 

teorikapitlet nedan. Lpo94 var uppbyggd utifrån två olika sorters mål: mål att sträva mot 

och mål att uppnå. Mål att sträva mot ”uttrycker den inriktning undervisningen skall ha 

när det gäller att utveckla elevernas kunskaper” (Lpo94 reviderad 2000, s.5). Mål att 

uppnå ”anger den miniminivå av kunskaper som alla elever skall uppnå det femte 

respektive det nionde skolåret. Målen uttrycker därmed en grundläggande kunskapsnivå 

i ämnet vid dessa bägge tidpunkter” (Lpo94 reviderad 2000, s.5). För lärarens del var det 

mål att sträva mot som låg till grund för planeringen av undervisningen. Likaså var de 

kunskapskvaliteter som står uttryckta i Lpo94 riktlinjer som läraren behövde följa 

(Lpo94 reviderad 2000, s.5). Kursplanen för de samhällsorienterande ämnena var 

uppdelade i en gemensam del och därpå följde kursplaner för de olika ämnena var för sig 

(Lpo94 reviderad 2000, s.65). Däremot finns en betoning på ämnesintegrering: 
 

[d]en gemensamma kursplanetexten, utformad i ett samhällsorienterande 

perspektiv, utgör tillsammans kursplanerna för de olika ämnena en helhet 

vars delar skall stödja och komplettera varandra. 
(Lpo94 reviderad 2000, s.65)  

 

Tanken med två varianter av kursplaner var att de enskilda ämnenas kursplan 

skulle fungera som en fördjupning av den gemensamma (Lpo94 reviderad 2000, 

s.65). I Lpo94 beskrivs SO-ämnenas syfte vara att ge eleverna förståelse för hur de 

påverkar och påverkas av sin omgivning, för att i förlängningen kunna agera som 

demokratiska medborgare i samhället, dessutom skulle eleverna få en förståelse för 

hur människan påverkar och har påverkat landskap och samhällen som finns i 

omgivningen (Lpo94 reviderad 2000, s.65). Syftet med de samhällsorienterande 

ämnena beskrivs vara: 

 
att stimulera till reflektion över mänskligt tänkande och handlande och över 

företeelser i samhället, att stärka beredskapen att överblicka den egna och 

andras livssituation, att öka tryggheten i den egna identiteten samt att ge 

kunskaper om hur vårt samhälle är baserat på etnisk och kulturell mångfald. 

(Lpo94 reviderad 2000, s.65). 
 

Målen som eleverna skulle uppnå och som bedömningen grundades på fanns dels 

för SO-blocket, dels för alla fyra ämnen var för sig. Lärare i grundskolans senare 

år, det vill säga högstadiet, kunde välja att sätta ett betyg i SO-blocket eller fyra 

olika: ett för varje ämne (Lpo 94 reviderad 2000, s.69-70, s.89; Berg & Irisdotter 

Aldenmyr 2016, s.31). I Lgr11 har den möjligheten har tagits bort för de högre 

åldrarna, men upp till årskurs 6 kan rektor besluta om i fall eleverna ska ha betyg i 
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enskilda SO-ämnen eller i SO-blocket (Berg & Irisdotter Aldenmyr 2016, s.31; 

Skolverket ”Betygssättning” https://www.skolverket.se/bedomning/betyg).  

 

3.2 Läroplansreformen 
 

I regeringens Proposition 2008/09:87 sammanfattas och redogörs för bakgrunden 

till skiftet mellan Lpo94 och Lgr11. Målsystemet diskuteras och den kritik som 

funnits och som av Skolverket benämns målträngsel tas även upp i propositionen 

(Prop. 2008/09:87, s.6).  

 

Dåvarande regering påpekar att antalet elever som når skolans mål skulle kunna bli 

fler om målstrukturen förtydligas. Förtydligande är ett ord som återkommer och 

Lpo94 kritiseras just för brist i tydlighet (Prop. 2008/09:87, s.7). Ökad likvärdighet 

ges som ett möjligt resultat av en tydligare målstyrning i skolan (Prop. 2008/09:87, 

s.8).  

 

En ny struktur föreslås i propositionen för att öka tydligheten för verksamma inom 

skolan (Prop. 2008/09:87, s.10). Syftet med den nya strukturen uppges vara att öka 

likvärdigheten i utbildningen, att underlätta lärarnas arbete med utvärdering och 

uppföljning av elevernas kunskapsutveckling samt för att möjliggöra en ökad 

måluppfyllelse (Prop. 2008/09:87, s.12). I Betänkande av utredningen om mål och 

uppföljning i grundskolan (SOU 2007:28, s.12) påpekas att det målsystem som 

kom med Lpo94 har varit svårt att förstå för verksamma inom skolan.  Det uttrycks 

också att mål att sträva mot och mål att uppnå har varit svåra att särskilja och på 

så vis svårarbetade (SOU 2007:28, s.12). Det visar sig även att den revidering av 

Lpo94 som kom år 2000, vars syfte bland annat var att tydliggöra målen, inte 

lyckades med detta utan samma otydlighet kvarstod (SOU 2007:28, s.12). 

 

I propositionen (2008/09:87, s.12-13) betonas även att det tolkningsutrymme som 

finns i Lpo94 och de svårigheter som nämns ovan med de olika målen, har bidragit 

till att elevernas måluppfyllelse inte anses vara likvärdig på ett nationellt plan. Det 

uttrycks även i utredningen från 2007 men där betonas att det är bristen på styrning 

i Lpo94 som delvis gjort arbetet svårt (SOU 2007:28, s.15-16). Det dåvarande 

regering bland annat önskade att reformen skulle resultera i var att kursplanen 

skulle fungera som grund i planering och genomförandet av undervisningen, 

kollegiala samtal skulle skapas utifrån den nya läroplanen, samt att: 

 
De övergripande målen ska förmedlas och konkretiseras i 

ämnesundervisningen. Kursplanen ska kunna förklaras för och diskuteras 

med eleverna och även med föräldrarna. Vidare ska kursplanerna vara 

utformade på ett sätt som ger lärare pedagogisk frihet att tillsammans med 

eleverna planera och genomföra undervisningen utifrån lokala förut-

sättningar och behov 

(Prop. 2008/09:87, s.13). 
 

Utredningen från 2007 uttrycker att Lpo94 har en abstraktion som försvårade 

arbetet för verksamma inom skolan (SOU 2007:28, s.16). I samma text kritiseras 

Skolverket för att, i arbetet med kompletteringstexter till Lpo94, allt för mycket 

fokusera ”på [ett] ideologiskt synsätt när det gäller mål- och resultatstyrningens 

https://www.skolverket.se/bedomning/betyg
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principer, t.ex. att kursplanerna skulle vara rensade från allt som hade med 

ämnesinnehåll och arbetssätt att göra” (SOU 2007:28, s.16). 
 

3.3 Samhällskunskapsämnet åk 4-6 i Lgr11 
 

Läroplansreformen resulterade i Lgr11. Nuvarande läroplan är uppbyggd genom 

att varje ämne har en egen syftesbeskrivning, centralt innehåll och kunskapskrav. 

Samhällskunskapsämnets syfte beskrivs vara att ”eleverna utvecklar kunskaper om 

hur individen och samhället påverkar varandra”/” utveckla en helhetssyn på 

samhällsfrågor och samhällsstrukturer” (Lgr11 reviderad 2016, s.215). Utöver 

innehållet i citaten framkommer det att ämnets syfte är att ge eleverna verktyg 

gällande informationshantering och däribland nämns källkritik, eleverna ska få 

kunskap om demokratiska processer och arbetssätt och dessutom skrivs sex olika 

förmågor fram som undervisningen ska möjliggöra att eleverna utvecklar (Lgr11 

revidera 2016, s.215-216).  
 

Det centrala innehållet är stadieuppdelat: åk 1-3, 4-6 och 7-9 (Lgr11 revidera 

2016, s.216-220). Under varje stadieindelning anges ett specifikt innehåll som ska 

finnas med i undervisningen. För årkurs 4-6 ser det ut på följande sätt: 

 

 

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 i olika medier med 

ett källkritiskt förhållningssätt. 

 

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.    
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 Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. 

Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.    

 

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.  

 Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och 

deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor 

som har betydelse för eleven. 

(Lgr11 reviderad 2016, s.217-218) 
 

Gällande det centrala innehållet så anges inte hur omfattande varje del bör vara. Däremot 

får inget innehåll utelämnas eller flyttas mellan stadierna (Skolverket 2011, s.10). 

 

Efter de olika årskursernas centrala innehåll redogörs för kunskapskraven. Från och med 

årskurs 3 finns uttryckta godtagbara kunskaper framskrivna (Lgr11 reviderad 2016, 

s.220). Från årskurs 6 uttrycks godtagbara kunskaper i varje betygssteg från E-A, för att 

sedan upprepas för årskurs 9. I varje betygssteg finns värdeord framskrivna. Exempel på 

värdeord kan vara ”grundläggande”,” enkla”, ”förhållandevis komplexa” och 

”välutvecklade och nyanserade” (Lgr11 reviderad 2016, s.221-222). Det finns inte 

angivet i läroplanen några definitioner av värdeorden. 

 

Sammanfattningsvis är det skillnad mellan hur samhällskunskapsämnet framställs i de 

båda läroplanerna. I Lpo94 är det framförallt de dubbla målen och kursplanens uttalade 

öppenhet för tolkning som skiljer sig från Lgr11. I nuvarande läroplan skrivs ett innehåll 

fram, ett innehåll som inte är förhandlingsbart utan lärarna ska ta med det i 

undervisningen. Däremot finns det otydligheter även i Lgr11 i och med värdeorden som 

står inskrivna i kunskapskraven. 

 

4. TIDIGARE FORSKNING 

 
I kommande avsnitt presenteras forskning som är relevant för studien. Inledningsvis 

redogörs för forskningsläget gällande samhällskunskapslärare för att följas av material 

som behandlar läroplansreformen utifrån lärarperspektiv. Kapitlet avslutas med 

forskning som berör samhällskunskapsämnets och SO-ämnenas relation till varandra. 

 

4.1 Forskningsläget  
 
Inför skrivandet av den systematiska litteraturstudie som utgjorde metoden för 

examensarbete 1 visade det sig att forskningsfältet kring samhällskunskapslärare 

mestadels behandlar högstadielärare eller gymnasielärare. Inom svensk forskning är SO-

området överhuvudtaget relativt lite utforskat och det var framförallt på 1980-/1990-

talen som forskning med fokus på lärares perspektiv började utföras (Olsson 2016, s.72-

73). 

 

Resultatet i examensarbete 1 visade att lärare som undervisar i samhällskunskapsämnet 

är relativt oense om vad syftet med ämnet är, likaså vilket innehåll som ska prioriteras 

(Nilsson 2017, s.21). Då största delen av det bearbetade materialet i det första 
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examensarbetet är forskning som baserades på lärare som undervisade då Lpo94/Lpf94 

var gällande så kan ett svar på oenigheten med ämnets syfte vara den tolkningsfrihet som 

åligger lärare i och med den sorts läroplansmodell Lpo94/Lpf94 är. Det är av intresse i 

föreliggande studie då Lgr11 och Lpo94 är två olika läroplansmodeller vilket kan 

påverka hur lärarna förhåller sig styrdokumenten. De olika läroplansmodellerna 

presenteras i teoridelen av studien.  

 

Lpo94/Lpf94 lämnar ett stort utrymme till läraren att fylla med egna tolkningar av hur 

målen i styrdokumenten ska nås (Nilsson 2017, s.5). Det visade sig dessutom att just 

samhällskunskapslärare ansåg sig ha ett stort friutrymme även bland lärare som 

undervisar från 2011 års läroplan (Öberg 2016, s.18, 23). Lgr11 är en mer styrande typ 

av läroplan (se teorikapitlet) därför är det intressant att undersöka förhållandet mellan 

Lgr11 och om lärarna upplever att de har friutrymme när de planerar sin undervisning. 

 

Friutrymme kan ses som det tolkningsutrymme läraren har när denne utgår från 

läroplanen och sedan ska omsätta läroplanens innehåll till undervisning. Öberg (2016), 

som nämns ovan har forskat om detta men även Karlefjärd (2011) har undersökt 

samhällskunskapslärares friutrymme. Läraren kan sägas ha stor makt och inflytande över 

det innehåll som eleverna får ta del av i undervisningen (Karlefjärd 2011, s.16-17). 

Genom att forska om lärares tolkningsutrymme kan en ökad förståelse ges kring vad det 

är som påverkar det urval som sker i översättningen från styrdokumenten till realisering 

av innehållet i form av undervisning (Karlefjärd 2011, s.22). Det visade sig i Karlefjärds 

(2011, s.53) undersökning att alla lärare upplevde att de har ett friutrymme. I vilken grad 

friheten upplevs skiljer sig däremot men majoriteten av Karlefjärds (2011, s.53) lärare 

anser att styrdokumenten är öppna för tolkning. 

 

Det som är av särskilt intresse för föreliggande studie är Kristianssons (2014) 

forskningsartikel, i och med att studien är gjord utifrån mellanstadielärare som 

undervisade i samhällskunskap då Lpo94 var den styrande läroplanen.  Studien visar att 

lärarna som medverkar anser att samhällskunskapsämnet är ett ämne som man sällan 

talar om. Samhällskunskapslärarna menar att ämnet inte talas om som ett eget ämne utan 

att många ämnen kommer in i det. Kristianssons (2014, s.225-226) tolkning blir bland 

annat att ämnet inte blir synliggjort. Resultatet i Kristianssons (2014, s.216) studie visar 

också att lärarna uppfattar samhällskunskapsämnet som ”flummigt”, ”komplext” och 

”svårt”. Ämnesmarkörer är ett begrepp som står i fokus i Kristianssons (2014) studie. 

Ämnesmarkör ska förstås som något som synliggör ett ämne, däremot framkommer det 

att lärarna i Kristianssons undersökning använder de övriga tre SO-ämnena för att ge 

samhällskunskapsämnet ett innehåll (Kristiansson 2014, s.215, 222). 

 

Kristianssons (2014, s.223, 228) undersökning visar att lärarna inte använder begrepp 

om samhällskunskapsämnet som skulle kunna benämnas ämnesmarkörer. Lärarna talar 

sällan om ämnet och Kristiansson (2014, s.226, 216) menar att följande faktorer leder till 

att ämnet inte blir synliggjort: obefintliga ämnesmarkörer, att lärarna inte talar om 

samhällskunskapsämnet och att det är ett ämne som det undervisas relativt lite i. 
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4.2 Forskning om lärares uppfattning av reformen 

 
I Wahlströms och Sundbergs (2015, s.11) rapport ingår en undersökning som bland 

annat syftar till att ta reda på i vilken grad lärare anser att Lgr11styr och påverkar deras 

arbete. Utav alla medverkande lärare undervisade 33 procent i årskurs 6 och 14-22 

procent undervisar i So-ämnen (Wahlström & Sundberg 2015, s.11, s.12). Urvalet av 

lärare och de ämnen de undervisar i gör resultatet till viss del intressant i föreliggande 

studie. Rapportens resultat visar att en stor del av alla medverkande lärare ansåg att 

Lgr11 hade stor inverkan av valet för innehåll i undervisningen (93 procent) och för 

vilka ämnesspecifika kunskaper eleverna ska få ta del av (89 procent) (Wahlström & 

Sundberg 2015, s.14). Sammanfattningsvis anser en stor del av de medverkande lärarna 

att Lgr11 styr deras undervisning (Wahlström & Sundberg 2015, s.17). Däremot 

framkommer det att samma lärare anser att kunskapskraven ger stort tolkningsutrymme 

(Wahlström & Sundberg 2015, s.18, s.20).  
 

I sin licentiatuppsats undersöker Berg (2014) vad lärare som undervisar i matematik 

anser om införandet av Lgr11. De delar av avhandlingen som behandlar lärarnas 

upplevelse och åsikter om läroplansreformen är vad som fokuseras i föreliggande studie. 

Metoderna för undersökningen är intervju och enkät. Resultatet visar att en majoritet av 

lärarna anser att Lgr11 ger dem konkret stöd gällande planering och genomförandet av 

matematikundervisningen (Berg 2014, s.47). Bergs (2014) resultat kan vara intressant att 

jämföra med föreliggande studies resultat då matematik är ett ämne som kan ses som 

starkt avgränsat och på så vis ett tydligare ämne (Linde 2012, s.57-58). Likaså anser 56,3 

procent av lärarna att kunskapskraven är till hjälp för att fokusera på det som är viktigt i 

undervisningen (Berg 2014, s.47). 78,6 procent av lärarna i Bergs (2014, s.56) 

undersökning anser sig förstå styrdokumenten och vara väl förtrogna med sitt ämnes 

kursplan. Vidare visar Bergs (2014, s.61) undersökning att drygt 50 procent av lärarna 

anser att Lgr11 har påverkat deras undervisning. Resultatet visar hur erfarenhet och ålder 

påverkar hur lärarna upplever läroplansreformen. Den grupp med lärare som har mer än 

fem års erfarenhet anser att Lgr11 både har påverkat deras undervisning men den är även 

ett stöd för dem (Berg 2014, s.65). Däremot visar undersökningen att nästan hälften av 

alla deltagande önskar mer tydlighet i Lgr11 och mer riktlinjer för att förstå läroplanen 

(Berg 2014, s.68). Bergs (2014, s.75) studie visar att de flesta lärare som deltagit 

upplever att Lgr11 är mer tydlig än Lpo94, det som framförs är bland annat att 

implementeringen av Lgr11 behöver fortsätta på kommun- och skolnivå. 

 

4.3 Samhällskunskap i relation till övriga SO-ämnen 
 
Blanck (2014, s.10) har i sin avhandling behandlat samhällskunskapsämnet och dess 

funktioner vid ämnessamspel utifrån läroplanen från 2011. Blanck (2014, s.10) menar att 

skolan idag strävar mot två olika delar: dels det ämnesspecifika, i och med Lgr11 

(syftesbeskrivningen/förmågorna, centrala innehållet och kunskapskraven), dels mot 

ämnessamarbete. Författaren refererar till internationell forskning som visar att det finns 

fördelar med ämnesintegrerad undervisning just inom SO-ämnena (Blanck 2014, s.10). 

Vidare beskrivs att den kluvna bild som presenteras ovan även återkommer i Lgr 11, det 

beskrivs att eleverna ska få ta del av undervisning som bland annat fungerar 

ämnesövergripande men att undervisningen brister i det i vissa fall (Blanck 2014, s.11). 

Blanck (2014, s.11) menar att det inte borde vara en diskussion om antingen 

ämnesintegrering eller ämnesspecificering utan att det snarare borde handla om när de 

olika metoderna behövs. Det kräver goda ämneskunskaper hos undervisande lärare, i alla 
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ämnen som kan tänkas beröras (Blanck 2014, s.11). Blanck (2014, s.11-12) diskuterar 

vidare hur dagens samhälle ställer krav som rör både globalisering och individualisering 

och att det är av stor vikt att eleverna, genom framförallt samhällskunskapsämnet, får 

möjlighet att utveckla kunskaper som är dem behjälpliga i ett sådant samhälle.  

 

Enligt Berg och Irisdotter Aldenmyr (2016, s.31) var det först på1980-talet som SO-

ämnena presenterades som integrerade med varandra och syftet var att det ”bättre 

svarade mot en meningsorienterande undervisning med demokratifostrande syfte, än vad 

en ämnesseparerad undervisning gjorde”. Författarnas tolkning av SO-ämnena är att de 

inte bara ska ge eleverna faktakunskaper utan bidra till att ”att eleverna självständigt 

skapar förståelse för samhället” (Berg & Irisdotter Aldenmyr 2016, s.31). 

 

Sammanfattningsvis kommer materialet under tidigare forskning att ställas mot studiens 

resultat under resultatdiskussionen. Lgr11 är en läroplansmodell (se teorikapitlet) som 

kategoriseras som styrande. Av den anledningen är det intressant att granska om lärarna 

som medverkar i denna studie upplever att de har vad Karlefjärd (2011) benämner 

friutrymmet kvar. Mellanstadielärarna i Kristianssons (2014) undersökning är av särskilt 

intresse för gällande studie. Dels är undersökningen den enda som påträffats som 

behandlar gällande ämnes- och lärarkategori, dels är den utförd på lärare verksamma 

under Lpo94. Som nämnts ovan är tillgången bristfälligt gällande forskning inom SO-

området. Därav kompletteras kapitlet med forskning gjord på lärare i allmänhet och 

deras syn på läroplansreformen. Wahlströms och Sundbergs (2015) forskning bidar med 

att stärka resultatet i gällande studie då inblandade lärare beskriver upplevelsen av Lgr11 

på liknande sätt som lärarna i min studie. Även Bergs (2014) undersökning, som utförts 

på matematiklärare, kan anses varar relevant för den här studien då resultatet visar att 

lärare som undervisar i ett starkt avgränsat ämne som matematik även kan uppleva 

styrningen i och med Lgrr11 som positiv. Avslutningsvis lyfts Blanck (2014) fram under 

tidigare forskning då dennes avhandling visar på hur samhällskunskapsämnet i Lgr11 

skrivs fram som ett eget ämne men att det i vissa fall sker på bekostnad av den 

ämnesintegrering, SO-ämnena emellan, som är av stor vikt för elevernas ämnesförståelse 

(Blanck 2014, s.10,11). Berg och Irisdotter Aldenmyr (2016, s.31) lyfter fram att SO-

ämnena inte bara ska ge faktakunskaper utan även bidra till att eleverna får en helhetssyn 

i förståelsen av samhället. Det är av intresse då sistnämnda författares tolkning av SO-

ämnena stämmer överens med det som lärarna i min studie uttrycker om hur 

samhällskunskapsämnet står i relation till de övriga SO-ämnena. 

 

5. TEORI 
 
Läroplansteori är den teoretiska referensram som används i föreliggande arbete. 

Inledningsvis introduceras läroplansteori för att sedan landa i en redogörelse för det 

teoretiska begreppet läroplansmodeller som kommer att tillämpas för analysen av 

resultatet. 

 

5.1 Läroplansteoretisk historik 
 

För svensk del är själva begreppet läroplan inte omstritt som fallet kan vara inom till 

exempel engelskspråkiga länder (Wahlström 2016, s.13-14). I Sverige är läroplanen 

texter som formuleras för att reglera skolan som verksamhet, för att styra utbildningens 

resultat så att den svarar mot samhällets efterfrågan. Meningsskiljaktigheter gällande 
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läroplanen för svensk del handlar snarare om ideologiska skillnader hos de som styr 

innehållet (Wahlström 2016, s.14). Genom en granskning av läroplanen kan det bli 

synligt vilka uppfattningar skaparna av den specifika läroplanen har (Linde 2012, s.23). 

En läroplan fungerar även som ”pedagogiskt verktyg” för lärare och verksamma inom 

skolan (Sundberg 2015, s.74). Valda teori utgörs av ett omfattande forskningsfält med 

olika ingångar och vinklingar. Huvudtanken med läroplansteorin kan ändå sägas vara att 

visa vilka kunskaper läroplanen syftar till att ge eleverna och vad som styr vilket 

innehåll läroplanen får (Linde 2012, s.100). 

 

Ramfaktorteorin kan sägas vara den första läroplansteorin i Sverige (Molin 2006, s.61). 

Urban Dahllöf (1928-2014) skapade ramfaktorteorin med syftet att belysa hur styrning, 

genom statliga beslut, påverkar undervisningsprocessen (Molin 2006, s.61). Genom att 

utgå från Dahllöfs teori utvecklades tankarna med den av Ulf P. Lundgren som tog 

ytterligare ett kliv genom att granska styrningen som sker genom läroplanen (Molin 

2006, s.61). Ramfaktorteorin utvecklades av Lundgren till ett verktyg för att granska vad 

som händer när läroplanen ändras genom politisk styrning, samt hur de politiska 

besluten togs och vad som kan ha påverkat beslutsprocessen (Molin 2006, s.61).  

 

För Lundgren handlar läroplansteori om själva styrningen och den process som ligger 

bakom arbetet med att ta fram en läroplan, samt vilken typ av uppföljning och kontroll 

som respektive läroplan kräver (Molin 2006, s.61). Vidare menar Lundgren att varje 

läroplans mål, innehåll och metod tar stöd från olika principer för att rättfärdiga det som 

tas med i läroplanen (Molin 2006, s.62). Mål, innehåll och metod kan skilja sig åt mellan 

olika läroplaner och Lundgren kallar de olika principerna som ligger bakom skillnaderna 

för läroplanskoder (Molin 2006, s.62; Linde 2012, s.39). Det som utgör skillnaden 

mellan de olika koderna är ”kunskapsvärdering” och ”undervisningsorganisation” 

(Molin 2006, s.62). Det finns fem olika läroplanskoder: klassisk, realistisk, moralisk, 

rationell/utilistisk och demokratisk/medborgerlig (Molin 2006, s.62;Linde 2012, s.39-

42). Det är inte någon av läroplanskoderna som dominerar i dagens samhälle utan 

snarare kan det talas om hur de varierat under tid och vägt in olika mycket (Linde 2012, 

s.42).  

 

Den demokratiska läroplanskoden togs fram av Englund och kompletterade Lundgrens 

fyra tidigare koder (klassisk, realistisk, moralisk, rationell/utilistisk) (Molin 2006, s.62). 

Englund skiftade fokus i och med sin läroplansteoretiska forskning. Från att se på 

innehåll och kunskapssyn som statiska element i skolsammanhang belyser Englund hur 

dessa ständigt skiftar i vilket innehåll och vilken kunskapssyn som styr (Molin 2006, 

s.62). Wahlström (2016, s.13) uttrycker just att en grundläggande del av läroplansteori är 

att den kan belysa ”kontinuerliga förskjutningar och förändringar i de underliggande 

antaganden som olika läroplaner baserar sina urval av kunskaper på”. 

 

Linde (2012, s.57-58) diskuterar även olika ämnens traditioner som en del i 

läroplansteori.  Hur stort inflytande läraren har i form av tolkningsutrymme av innehållet 

i läroplanen kan bero på vilket ämne denne undervisar i (Linde 2012, s.57). Starkt 

avgränsande ämnen som till exempel matematik och naturvetenskapliga ämnen ger 

läraren tydliga gränser för vad som tillhör ämnet och vad som ska undervisas om (Linde 

2012, s.58). Samhällskunkspasämnet beskrivs som ett svagt avgränsat ämne och det 

innebär att en större tolkningsfrihet finns (Linde 2012, s.58). 
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5.2 Läroplansmodeller 

Ett alternativ till att tala om de olika läroplanskoderna är det som Sundberg (2016) 

kallar läroplansmodeller. Som nämns ovan kallar Lundgren skillnader som ligger bakom 

olika mål, innehåll och metoder för läroplanskoder (Molin 2006, s.62; Linde 2012, 

s.39). Sundbergs olika modeller kan förstås ur innehållet i Lundgrens koder, då 

begreppet läroplansmodeller även visar att olika läroplaner har olika ”tyngdpunkter” 

gällande vilken sorts kunskap som skrivs fram, liksom Lundgrens olika koder (Sundberg 

2016, s.79; Linde 2012, s.41). 

 

Inom forskning kring läroplaner finns en ”idealtypisk uppdelning” av läroplaner 

(Sundberg 2016, s.79). Uppdelningen görs på följande sätt: innehållsorienterade, 

processorienterade och resultatorienterade läroplaner (Sundberg 2016, s.79). Till 

indelningen ovan tillkommer även kompetensorienterade läroplaner som är en nyare 

modell (Sundberg 2016, s.80). Uppdelningarna av läroplanstyper ska inte förstås som att 

varje del står för sig utan snarare som att de har olika delar med olika ”tyngdpunkter” 

gällande vilken sorts kunskap som skrivs fram (Sundberg 2016, s.79). 

 

Innehållsorienterad läroplan är en läroplan med fokus på ett ”stoff som ska förmedlas” 

(Sundberg 2016, s.79). Det innebär att det innehåll eleverna ska ta del av i 

undervisningen skrivs fram, dels i form av vilket ”stoff” som ska bearbetas dels hur det 

ska bearbetas (Sundberg 2016, s.79). Vidare menar Sundberg (2016, s.79) att den 

innehållsorienterade läroplanen inte styr utifrån mål utan det anses att det innehåll som 

eleverna får via undervisningen också är vad de lär sig. Exempel på svenska läroplaner 

som varit innehållsorienterade är Lgr62, Lgr69 och Lgy70 (Sundberg 2016, s.80). Det 

innehåll som stod framskrivet i ovan nämnda läroplaner ifrågasattes inte och sågs som 

en kunskapsbas som undervisningen skulle förmedla (Sundberg 2016, s.81). Sundberg 

(2016, s.81) beskriver den här sortens läroplaner som att vara ”kulturbevarande, eller 

kulturkonserverande”. Konstruktionen av den här typen av läroplan bygger på ”en linjär 

överföringsmodell” (Sundberg 2016, s.82). Det uttrycks, liksom nämns ovan, att det 

elevernas undervisas i är vad de lär sig. Fyra lärandemål skrivs fram: definiera lämpliga 

lärandemål, introducera nyttiga lärandeerfarenheter, organisera erfarenheter för att 

maximera deras effekt och utvärdera processen och revidera delar som inte var effektiva 

(Sundberg 2016, s.82). Hur-frågan fick stort utrymme i och med att innehållet var 

framskrivet i läroplanen. I Lgr62 skrivs fem principer fram som bör användas i 

undervisningen: motivation, aktivitet, konkretion, individualisering och samarbete som 

förkortas MAKI (Sundberg 2016, s.83). Det låg stort fokus på vad läraren skulle göra i 

klassrummet, en ”regelstyrning av metodiken” (Sundberg 2016, s.83). 

 

Med en processorienterad läroplan flyttas fokus från innehållet till elevernas 

lärandeprocesser (Sundberg 2016, s.79). Vikten läggs på utveckling av lärande och även 

på att identifiera när lärande skett (Sundberg 2016, s.79). Det som styrs i en 

processorienterad läroplan är de processer som möjliggör lärande, det som fokuseras är 

hur arbetet utförs samt vilka kognitiva redskap som används och resultatet som önskas 

uppnås handlar om att ”vidga elevernas erfarenheter och insikter” (Sundberg 2016, s.79). 

Det är svårt att finna läroplaner som är helt processinriktade (Sundberg 2016, s.85). 

Lgr80 ges som ett svenskt exempel på läroplan som strävar mot processinriktning 

(Sundberg 2016, s.85). Politiska tankar bakom Lgr80 var bland annat att eleverna skulle 

fostras till medborgare och kunskapen som skolan utvecklade hos eleverna skulle bidra 

till ett kritiskt och aktivt deltagande i samhället (Sundberg 2016, s.85). 



 

13 
 

 

Kompetensorienterad läroplan beskrivs som en ny läroplansmodell (Sundberg 2016, 

s.80). Vad som särskiljer denna typ av läroplansmodell är att den innehåller vissa 

allmänna förmågor som ska utvecklas hos eleverna. Mål- och resultatstyrningsprinciper 

är grunden för en kompetensorienterad läroplan (Sundberg 2016, s.80). Med Lpo94, 

Lpf94 och Lpfö98 kom läroplaner som var målstyrda och kompetensorienterade 

(Sundberg 2016, s.86). Kunskap som ämnades utvecklas hos eleven utifrån arbetet med 

denna typ av läroplan kan sägas handla om att skapa en ”aktiv individ som är agent i sitt 

eget lärande” (Sundberg 2016, s.88). Olika allmänna förmågor som fokuseras i till 

exempel Lpo94 riktar sig mot vad eleven ska kunna göra (Sundberg 2016, s.87). De 

dubbla målen som skrivs fram kommer ur en ambition att lärarna ska ha större frihet i 

och med sin profession men det ställer även höga krav på just professionen när det 

kommer till att tolka målen och nå dem (Sundberg 2016, s.87,88).  

 

Kombineras innehållsorienterad läroplan med en processorienterad eller 

kompetensfokuserad läroplan kallas läroplansmodellen för resultatorienterad läroplan 

(Sundberg 2016, s.79). Den här sortens läroplan har utskrivet vad eleverna ska lära sig 

och det är kopplat till bestämda miniminivåer, eller ”kravnivåer”, som dessutom ska 

bedömas med hjälp av betygskriterier (Sundberg 2016, s.80). Lgr11 sorteras in som en 

resultatorienterad läroplan (Sundberg 2016, s.89). Det som kan sägas vara typiskt för 

denna läroplansmodell är de mål som formuleras i syfte att kunna mätas för att granska i 

vilken mån de uppfyllts (Sundberg 2016, s.90). Sundberg (2016, s.90) skriver fram tre 

syften som låg bakom utformandet av Lgr11: det första var tydligare styrning, det andra 

tydligare resultatmedvetenhet och kunskapsbedömning och det tredje ökad uppföljning, 

kontroll, spridning och användning av resultat. Internationellt benämns dessa typer av 

läroplaner för standardbaserade läroplaner (Sundberg 2016, s.91). Politiskt ligger 

intresset bland annat i att skapa en likvärdig utbildning, samt att kunskapsnivåer 

formuleras och även vad som räknas som minsta godkända nivå kunskapsmässigt 

(Sundberg 2016, s.92). Lgr11 är en läroplan som är innehållscentrerad i och med det 

centrala innehållet som skrivs fram men även resultatorienterad i och med 

kunskapskraven (Sundberg 2016, s.93). Det som lyfts fram som svårigheter med Lgr11 

är den innehållsorienteringen som styrs hårt i och med det centrala innehållet. Det finns 

risker att eleverna endast får ytinlärning och att processer som utvecklar självständighet, 

problemlösning och kreativitet får stå åt sidan då de är kunskaper som är svårare att mäta 

(Sundberg 2016, s.93).  

 

Sammanfattningsvis kommer jag i min studie att använda de två sistnämnda 

läroplansmodellerna: Kompetensorienterad läroplan och resultatorienterad läroplan. 

Syftet med att använda läroplansteorin och läroplansmodeller i studien är för att dels 

belysa hur det innehåll som skrivs fram i läroplanerna faktiskt styr lärarnas 

undervisning, dels för att granska hur lärarna förhåller sig till övergången från en uttalad 

tolkningsfrihet i Lpo94 till en läroplan med ett centralt innehåll som styr vad som ska 

behandlas i undervisningen så som är fallet med Lgr11. 
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6. METOD 
 

I metodavsnittet beskrivs val av metod samt urval och undersökningsgrupp. Vidare 

redovisas genomförandet och hur bearbetningen av data gått till genom en 

innehållsanalys.  Avslutningsvis redogörs för validitet, reliabilitet, generaliserbarhet, 

felkällor och forskningsetiska principer. 

 

 

6.1 Val av metod  
 

Metoden som används i studien är kvalitativ intervju med ett induktivt angreppssätt. Att 

intervjun är kvalitativ innebär att informationen som kommer genom metoden är mjuk 

data, det vill säga att det kan handla om informanternas attityder till något eller 

upplevelse av något (Larsen 2009, s.22-23). Kvalitativ data är icke-siffermässiga till 

skillnad från kvantitativ data (Larsen 2009, s.22). Att ha ett induktiv angreppssätt syftar 

till att sträva efter en helhetsförståelse och vid kvalitativa undersökningar är det vanligt 

att induktiva angreppssätt används (Larsen 2009, s.22-23). I jämförelse med ett 

deduktivt angreppssätt där teoriers hållbarhet kan sägas prövas syftar ett induktivt 

angreppssätt till att få en ökad förståelse av ett ämne (Larsen 2009, s.22-23).  

 

Fokus i studien ligger på lärares röster om sitt ämne och valet av intervju som metod föll 

sig därav naturligt (Kvale & Brinkman 2009, s.131). Genom intervju som metod kan 

resultatet av studien ge en bild av hur samhällskunskapslärare ser på och tänker om sitt 

ämne. Resultatet av metoden möjliggör även för följdfrågor som kan ge djupare 

förståelse av vad läraren anser och varför (Kavle & Brinkman 2009, s.15, 133).  

 

En intervju kan utföras på olika sätt. En strukturerad intervju har ofta färdiga, slutna 

frågor, medan en ostrukturerad intervju har lösare ramar (Larsen 2009, s.84). I fallet för 

gällande studie har en ostrukturerad intervjumetod använts. Att utföra en ostrukturerad 

intervju innebär att intervjuaren ska sträva efter att inte vara styrande i samtalet (Larsen 

2009, s.84). Dock finns en viss struktur, liknande strukturerad intervjumetod, för att 

sträva efter att innehållet riktas mot forskningsfrågorna (Larsen 2009, s.84).  

 

I strävan efter att bibehålla strukturen då intervjuerna hölls skapades en intervjuguide (se 

bilaga 1). Syftet med de förberedda frågorna var, som nämns ovan, att rikta in samtalet 

mot de frågeställningar som ämnas besvaras i föreliggande studie. När informanten 

svarade på frågorna var tanken att de öppna frågorna skulle leda till djupare svar som 

sedan kunde följas upp med följdfrågor.  

 

6.2 Urval 
 

Metoden för studien är kvalitativ intervju och urvalet är baserat på ett icke-

sannolikhetsurval. Det innebär att resultaten inte är generaliserbara (Larsen 2009, s.77). 

Istället för generaliserbarhet har intresset fokuserats på att få så mycket kunskap som 

möjligt av informanterna för att kunna besvara frågeställningarna (Larsen 2009, s.77). 

Vidare är det ett urval enligt självselektion (Larsen 2009, s.77). Urval enligt 

självselektion innebär att informanterna själva valt om de vill medverka i 

undersökningen. Det första steget i urvalsprocessen var att undersöka vilka grundskolor 

som fanns inom ramen för bekvämlighetsprincipen (Larsen 2009, s.77, 79).  
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När det första urvalet var gjort togs kontakt i form av e-mail till berörda skolors rektorer. 

Totalt har 10 skolor kontaktats. Åtta av tio rektorer har besvarat e-mailet, totalt har tre 

svar resulterat i kontakt med lärare som valt att ställa upp. Föreliggande studies resultat 

baseras på intervjusvar från totalt 4 lärare. Det kan tyckas vara få informanter men 

”[a]ntalet nödvändiga intervjupersoner beror på syftet med studien” (Kvale & Brinkman 

2009, s.187). Syftet med studien är att fånga upp lärares röster, åsikter och upplevelser 

av ett fenomen och det är även vad som åstadkommits. I och med att resultatet inte syftar 

till att dra generella slutsatser kan resultatet ändå ses som en, liten, bidragande del till 

forskning om lärares syn på sitt ämne. 

 

De lärare som var av intresse för studien är verksamma lärare som undervisar i 

samhällskunskap på mellanstadiet och som har gjort det även under tiden för Lpo94. 

Anledningen till kravet på erfarenhet av båda läroplanerna kommer sig av att det är just 

lärarnas erfarenheter av skillnaderna mellan Lpo94 och Lgr11 som är av intresse för 

studien.  

 

6.2.1 Undersökningsgrupp 
 

Undersökningsgruppen består av fyra mellanstadielärare som har undervisat i SO-

ämnena och samhällskunskapsämnet under Lpo94 och Lgr11. För att lärarna ska hållas 

anonyma kommer de att benämnas lärare 1, 2, 3 och 4 fortsättningsvis. 

 

Lärare 1 har arbetat som lärare i 23 år och undervisat i SO-ämnena i årskurs 1-7. Denne 

lärare är utbildad SO-lärare. 

 

Lärare 2 har varit verksam i 14 år och undervisat i alla fyra ämnena som ingår i SO-

blocket. Lärare 2 är utbildad historielärare för årskurs 4-9. 

 

Lärare 3 har arbetat som lärare i 40 år och är utbildad inom alla fyra SO-ämnena. 

 

Lärare 4 har arbetat i 18 år och är utbildad för årskurs 1-6 och gällande SO-ämnena är 

denne behörig i alla fyra.  

 
6.2.2 Genomförandet 
 

Varje samtal inleddes med att samtyckesbrevet (se bilaga 2) presenterades och skrevs 

under av medverkande lärare. Därefter berättades kort om syftet med studien och vad i 

examensarbete 1 som lett till ämnet i föreliggande studie. Platsen för intervjun var 

lärarnas respektive skolor och själva lokalen var avskild och dörren stängd. Intervjuerna 

spelades in med syftet att det under samtalet skulle förenkla och ge möjligheter att 

fokusera på vad som sades för att kunna ställa följdfrågor. 
 

En intervjuguide (se bilaga 1) följdes under samtalen. Frågorna var indelade i en struktur 

där bakgrundsfrågor kom först, sedan följde frågor om läroplanen/läroplansreformen för 

att avslutningsvis handla om frågor som berör SO-ämnena/samhällskunskapsämnet. För 

att vara så tydlig som möjligt fick lärarna information om frågornas indelning i 

strukturen inför intervjun, och de fick information även när övergångarna kom (Larsen 

2009, s.87). Tidsåtgången för intervjun var satt till som längst 1 timma. Uppskattad tid 

efter genomförandet är att varje samtal tog ungefär 30-40 minuter. Den största 
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anledningen till att vissa samtal kortades ned var att lärarna var på väg till undervisning 

och samtalet var inbokat mellan lektioner. 

 
6.2.3 Transkribering 
 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades inspelningarna. I de allra flesta fall 

gjordes transkriberingen samma dag, i något av fallen skedde det dag två. Datamaterialet 

överfördes till transkriberad text för att underlätta för analysarbetet och 

resultatredovisningen nedan. 

 

Det som är av intresse i föreliggande studie är lärarnas åsikter om och upplevelse av 

skiftet av läroplaner, det är alltså inte frågan om en analys av den transkriberade texten. 

Fokus har legat på innebörden av vad lärarna talar om – det vill säga svaren på frågorna 

(Kvale & Brinkman 2009, s.301). Transkriberingen har huvudsakligen utformats efter 

standardstavning.  Anledningen är dels att ingen av informanterna har avvikit från 

standarduttal av ord dels att det inte är frågan om en samtalsanalys eller dylikt (Wedin, 

Åsa Högskolan Dalarna, föreläsning 2016-04-13; Kvale & Brinkman 2009, s.301). 

 

Av samma skäl som anges ovan används inte någon transkriberingsnyckel i studien. Det 

tillför inte intervjusvaren någon ytterligare dimension genom att pauser, tvekljud, 

upprepningar och så vidare anges. Det som besvarar frågeställningarna är vad som 

faktiskt talats om och de svar som intervjun resulterat i. När citat från transkriberingen 

används nedan återges de i huvudsak i skriftspråklig form, det görs för att underlätta 

förståelsen (Kvale & Brinkman 2009, s.301). Hakparentes med tre punkter i används i 

resultatdelen för att markera att text tagits bort. 

 

6.3 Innehållsanalys  
 

För att kunna analysera datamaterialet som skapats genom den kvalitativa intervjun 

genomfördes en innehållsanalys. Följande punkter beskriver stegen i en innehållsanalys: 

 

 Data samlas in och görs om till texter. 

 Texterna kodas 

 Koderna klassificeras i teman eller kategorier. 

 Datamaterialet sorteras enligt dessa kategorier. 

 Datamaterialet granskas, meningsfulla mönster eller processer identifieras. 

 Identifierade mönster utvärderas mot existerande forskning och teorier, överförbar 

ny kunskap formuleras. (Larsen 2009, s.101-102) 
 

Efter punkt ett: Data samlas in och görs om till texter, det vill säga 

transkriberingen, följde en delanalys för att underlätta det fortsatta 

innehållsanslysarbetet (Larsen 2009, s.104). Delanalysen inleddes med att de 

transkriberade intervjuerna lästes igenom i helhet, flera gånger. Stödord och 

spontana tankar fördes ned på papper under läsandets gång. Därefter sorterades 

citat in i grupperingar efter hur de passade med varandra. Under studiens 

resultatdel redogörs mer ingående hur analysarbetet genomfördes samt vad det 

resulterade i. 
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6.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
 
 

Det finns många diskussioner kring validitet, reliabilitet och generaliserbarhet när det 

kommer till kvalitativ forskning. Validitet och reliabilitet kan sägas handla om relevans 

och tillförlitlighet (Larsen 2009, s.80-81). För kvalitativa undersökningar gäller att 

validiteten kan anses kunna bli hög, särskilt då metoden som används är intervju (Larsen 

2009, s.80-81). Den flexibilitet som intervjumetoden tillför med möjlighet till följdfrågor 

bland annat gör att validiteten, det vill säga att data som samlats in är relevant för 

undersökningen, ökar.  

 

För reliabilitet och kvalitativa undersökningar är situationen en annan än ovan. Det finns 

svårigheter att säkerställa hög reliabilitet i en kvalitativ undersökning i jämförelse med 

en kvantitativ där tillförlitligheten skulle kunna sägas ligga i att en annan forskare som 

utför samma sorts undersökning kommer fram till samma resultat (Larsen 2009, s.81). 

Ur den aspekten har kvalitativa undersökningar svårt att nå hög reliabilitet. 

 

Hög reliabilitet kan dock eftersträvas på andra sätt än vad som är brukligt i kvantitativa 

undersökningar. Hur hanteringen av information skett är ett exempel som påverkar 

reliabiliteten i en kvalitativ studie (Larsen 2009, s.81). Att ha ordning och struktur på det 

material som skapas genom intervjuer, i föreliggande fall, är ett sätt att sträva efter hög 

reliabilitet. I fallet för den aktuella studien har allt material noggrant dokumenterats och 

namngetts för att kunna särskiljas från varandra. Vidare har datamaterialet förvarats på 

ett sådant sätt att förväxling ej kunnat ske. 

 

Validitet kan kortfattat beskrivas handla om ifall ”en metod undersöker vad den påstås 

undersöka” (Kvale & Brinkman 2009, s.264). Utifrån Kvale och Brinkmans (2009, 

s.264) definition av begreppet validitet kan en kvalitativ undersökning anses uppnå hög 

validitet. Vidare hör hög validitet ihop med forskarens hantverksskicklighet (Kvale & 

Brinkman 2009, s.266). För att eftersträva en hög grad av validitet i föreliggande studie 

har just Kvale och Brinkmans (2009) texter studerats. Författarna beskriver olika stadier 

som leder till hög validitet (Kvale & Brinkman 2009, s.267).  Dessa stadier har tagits i 

beaktande i min studie och nedan redogörs för hur jag resonerat. 

 

Bland annat diskuteras tematiseringen av Kvale och Brinkman (2009) som ett stadie där 

vikt läggs vid hur väl kopplingen mellan forskningsfrågorna och teorin underbyggs. I 

föreliggande studie har syftet varit att belysa och analysera vad mellanstadielärare anser 

om samhällskunskapsämnet och dess relation till övriga SO-ämnen efter 

implementeringen av Lgr11. Läroplansteorin som används kopplas till studiens 

frågeställningar genom att den kan belysa hur det faktiska innehållet i styrdokumenten 

påverkar lärares undervisning. Den kan även bidra till att förtydliga studiens resultat 

genom att visa att trots en läroplansmodell som kategoriseras som styrande så finns det 

ett tolkningsutrymme kvar som möjliggör lärarprofessionens inverkan på 

undervisningens innehåll.   

 

Kvale och Brinkman (2009) pekar på att planeringen av metoden för undersökningen har 

betydelse samt hur väl intervjuguiden och frågorna stämmer överens med studiens syfte 

och ämne. Jag har eftersträvat en hög samstämmighet mellan syftet med undersökningen 

och den intervjuguide (se bilaga 2) som används i studien. Intervjuguiden följer en två-

delad struktur som behandlar läroplansförändringar och ämnesfrågor, inledningsvis 
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ställdes bakgrundsfrågor om lärarnas utbildning och hur länge de varit verksamma. Den 

två-delade strukturen återfinns i studiens tre frågeställningar där de två första kan sägas 

undersöka läroplansförändringarna och den sista undersöker samhällskunskapsämnet 

och dess relation till övriga SO-ämnen. 

 

Ytterligare ett stadie som Kvale och Brinkman (2009) tar upp är att undersökningen ska 

bidra till ny kunskap inom ämnet. Då författaren till föreliggande studie är student kan 

anspråken på att tillföra ny kunskap, som ska föra ämnet vidare, inte anses vara högt 

satta. Däremot, så som påpekats inledningsvis, är det ett forskningsområde som inte är 

av omfattande art. På så vis skulle även resultatet i min studie kunna ses som bidragande 

av ny kunskap gällande forskning som behandlar mellanstadielärare som undervisar i 

samhällskunskap. 

 

Transkriberingen och analys beskrivs även vara av vikt i de stadier som Kvale och 

Brinkman (2009) tar upp. Jag har strävat efter att överföra de inspelade intervjuerna till 

text så snart intervjun genomförts. Den transkriberade texten är en ordagrann återgivelse 

av det som behandlats under intervju. Analysen av den transkriberade texten (se nedan) 

består av två delar: delanalys och innehållsanalys, för att eftersträva god kvalitet.  

 

Rapporteringen av resultatet har stor betydelse för studiens validitet menar Kvale och 

Brinkman (2009). Jag har delat upp resultatdelen i två delar där den första delen återger 

lärarnas svar på de frågor som ställts enligt intervjuguiden (se bilaga 2) och således även 

studiens frågeställningar. Efter det återges analysen av datamaterialet och en 

presentation ges av analysresultatet. Det är analysresultatet som sedan diskuteras mot 

bakgrund och tidigare forskning i resultatdiskussionen. Jag har eftersträvat transparens i 

resultatdelen och analysarbetet, därav har jag valt att presentera studiens resultat enligt 

nämnda uppdelning. 

 

Avslutningsvis diskuteras studiens generaliserbarhet. Studiens resultat grundas på ett 

icke-sannolikhetsurval och det innebär att en generalisering inte är möjlig, och inte 

heller eftersträvansvärd (Larsen 2009, s.77). Kunskapen som produceras i föreliggande 

studie är endast sann för de personer som medverkat i den. I och med att urvalet är ett 

icke-sannolikhetsurval går det inte att generalisera utifrån gällande studie då de 

medverkande mellanstadielärarna inte kan sägas representera alla mellanstadielärare i 

Sverige (Larsen 2009, s.78).  

 

6.4.1 Felkällor 
 

För att hålla god kvalitet på studien är det viktigt att möjliga felkällor identifieras 

(Vetenskapsrådet 2011, s.44). Larsen (2009, s.71) listar exempel på felkällor och i texten 

nedan diskuteras vilka möjliga felkällor som kan finnas i föreliggande studie. 

 

Validitet och reliabilitet har berörts och diskuterats ovan. Trots att strävan efter hög 

validitet funnits vid arbetet med studien kan brist på erfarenhet ha påverkat resultatet. 

Kvale och Brinkman (2009, s.267) beskriver att god validitet är beroende av kvaliteten 

på själva intervjun. Bristen på erfarenhet att utföra kvalitativa intervjuer har givetvis 

påverkat kvaliteten på gällande studie. Samma brist på erfarenhet har givetvis påverkat 

reliabiliteten i studien gällande frågornas noggrannhet till exempel. Strävan har dock 

hela tiden varit att studien ska ha hög reliabilitet. 
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Vid en kritisk granskning av urvalet i studien kan det nämnas att en svaghet ligger i att 

alla lärare inte endast undervisat i samhällskunskap kontinuerligt. I vissa fall har ett 

tidsglapp infunnit sig gällande undervisning av ämnet. På så vis kan urvalet i vissa fall 

anses svagt. Det har dock framgått vid intervjutillfällena att så är fallet.  

 

Insamlingen av informationen kan ha påverkats av tidsbrist. Det är svårt att veta om 

datamaterialet sett annorlunda ut med mer tid vid vissa av intervjutillfällena, men det är 

en möjlig felkälla i studien som kan ha påverkat resultatet. Analysen av det insamlade 

datamaterialet påverkas, liksom metoden, av bristande erfarenhet.  

 
6.5 Forskningsetiska principer 
 

En viktig del av denna studie har varit att eftersträva så god forskningsetik som möjligt. 

Det har bland annat gjorts genom läsning av Vetenskapsrådets (2011, s.40) God 

forskningssed och de allmänna råd som står framskrivna där. Utöver nämnda läsning har 

även de fyra huvudkraven följts (Vetenskapsrådet 2002, s.6) följts: informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet handlar om att delge de tillfrågade informanterna om syftet med 

studien. Informanterna ska även få information om vad det innebär att de deltar i 

undersökningen och att de när som helst kan avbryta deltagandet. Vidare skriver 

Vetenskapsrådet (2002, s.7): ”Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella 

undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta”. Syftet med 

studien har förklarats dels muntligt vid varje intervjutillfälle samt att det står nedskrivet i 

det samtyckesbrev som samtliga informanter skrivit under (se bilaga 2). 

 

Samtyckeskravet har även det tagits i beaktande dels genom det informationsbrev (se 

bilaga 2) som varje informant tagit del av och skrivit under. I samtyckesbrevet (bilaga 2) 

förklarades även att informanten när som helst hade möjlighet att avsluta sin medverkan 

vilket även är en regel som går under samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002, s.10).  

 

Konfidentialitetskravet är den aspekt av forskningen som tar upp informanternas 

anonymitet samt hur hanteringen av datamaterialet ska ske på ett etiskt korrekt sätt 

(Vetenskapsrådet 2002, s.12). Föreliggande studie behandlar inte ett ämne som kan 

anses vara etiskt känsligt men ändå har åtgärder tagits för att följa 

konfidentialitetskravet. Dels har all data förvarats på ett ställe där den varit oåtkomlig för 

andra, digitalt och skyddad med lösenord. Dels tas det stor hänsyn till att studien 

hanterar information från få informanter, citat och dylikt i resultatdelen återges därav i 

skriftspråk, utan ord och ljud som kan komma att användas för att identifiera en 

informant (Vetenskapsrådet 2002, s.13). Vidare benämns deltagarna numerisk när de 

förekommer i texten.  

 

Nyttjandekravet är det krav som tar upp hur datamaterialet får användas 

(Vetenskapsrådet 2002, s.14). Materialet får endast användas i den avsedda 

undersökningen. De svar som informanterna lämnat under intervjuerna kommer endast 

att användas i föreliggande studie. När studien är avslutad kommer allt material att 

raderas.  
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7. RESULTAT 
 

Nedan redogörs för det resultat som framkommit av undersökningen. Indelningen görs 

efter de frågeställningar studien söker svar på: Vad anser lärarna att förändringen från 

Lpo94 till Lgr11 består av? På vilket sätt anser lärarna att Lgr11 har påverkat 

samhällskunskapsämnet? Vilken är samhällskunskapsämnets relation till övriga SO-

ämnen, anser lärarna? Avslutningsvis presenteras de teman som framkom vid 

analysarbetet av intervjusvaren.  

 

7.1 Lärares uppfattning av förändringen från Lpo94 till Lgr11  
 

Den del av intervjuguiden som berörde läroplanen kom att ge material som besvarade 

frågan. Det visade sig att informanterna bland annat anser att en stor förändring mellan 

de båda läroplanerna är att Lgr11 används mer än Lpo94: 

 
Det jag minns mest var […] att lpo94 den var lite mer en läroplan som stod i 

bokhyllan […] det var inte en levande läroplan (Lärare 1). 
 

Lärare 3 och Lärare 1svara på frågan om vad de anser att förändringen bestod av: 

 
Att den [Lgr11] stod i fokus, att man skulle veta vad man skulle göra och vad man 

skulle undervisa i och vart det skulle leda. Tidigare stod boken där och man titta på 

den ibland och kanske slog upp någonting men nu var det arbeta efter (Lärare 3).  
 

Men jag tänker att förr, så var ju för mig i alla fall so, det var so-boken och det var 

ju det som so-boken tog upp […] nu är det ju mer att jag riktar min undervisning 

mot kunskapskraven. Jag kan ta hjälp av en lärobok men jag riktar mig mot 

kunskapskraven. Och så ser jag vad i det här läromedlet, vad behöver jag söka annat 

för att uppfylla kunskapskraven. Så att jag tänker att med Lgr11 har det blivit 

tydligare fokus på just kunskapskraven (Lärare 1). 
 

 

Lärare 1 påpekar i samtalet att även om Lgr11 är tydligare så finns det delar som 

behöver diskuteras mycket mer kollegialt för att komma till ett samförstånd. Lärare 1 

menar att just betygskriterierna i Lgr11 kan tolkas olika. Samma sorts tankar uttrycks av 

lärare 4 som menar att värdeorden som står i Lgr11 är svårtolkade och kan betyda olika 

för olika lärare. Det kollegiala samtalet lyfts fram även av lärare 4 och ses på som en 

viktig del. Här påpekas även en skillnad mellan Lpo94 och Lgr11: 

 
Strävansmålen och uppnåendemålen, det var jätteotydligt. Här är det ju  […] du har 

ju dels betygs/kunskapskraven skrivna i text så här men även uppspaltat. Och jag 

tycker det känns tydligt (Lärare 4). 
 

Lärare 2 berättar att vid övergången mellan läroplanerna lades tid på att lärarna fick 

diskutera tillsammans ämnesvis för att sätta sig in i Lgr11. Samma lärare menar att det är 

ett arbete som fortfarande pågår och påpekar att förmågorna i Lgr11 kräver arbete för att 

förstå: 

 
En del tid la man nog också men kanske inte tillräckligt med tid för jag tänker att 

man nog jobbar med tänket ganska mycket förmågorna och det här (Lärare 2). 
 

Liknande åsikt framförs av lärare 1 som menar att: 
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finjusteringen av [lgr11] håller vi ju på med fortfarande, just förståelsen av allt som 

står i läroplanen (Lärare 1). 

 

Lärare 1 uttrycker även att lärandet synliggjordes för eleverna i och med Lgr11: 

 
För mig blev det mer påverkan av att synliggöra lärandet för eleverna. Det blev för 

mig egentligen den stora förändringen. Och det blev också på resten av skolan den 

stora förändringen. Att vi skrev tydligare pedagogiska planeringar som skulle vara 

skrivna på elevernas språk så att eleverna skulle förstå både det centrala innehållet: 

vad ska vi göra? Och varför ska vi göra det? För att vi ska lära oss det här, för att vi 

ska närma oss kunskapskraven. Så jag känner att det är den största förändringen, 

just synen på kunskap, från göra till lära (Lärare 1). 

 

Lärare 4 delar med sig av att arbetet med LPP:er, lokala pedagogiska planer, som följde 

av implementeringen av Lgr11, som även gav en tydlighet och struktur till planeringen 

av undervisningen och som upplevs som positivt: 

 
Syftet med det vi ska jobba med vad är det för mål […] vad ska du gå igenom och 

sen konkretiserar vi målen och vilket arbetssätt ska vi ha och hur bedömer vi det? 

Och alla de här lpp:erna […] lokal pedagogisk planering, det är egentligen din egen 

planering för ämnet som ska gås igenom det brukar vi visa för barnen, eller 

eleverna, inför varje arbetsområde, det här är de vi ska jobba med, så här jobbar vi, 

det här ska du uppnå, så här kommer vi bedöma och sen har vi naturligtvis med 

deras önskemål, vad, hur vill ni jobba så att vi har en dialog. Och då har det blivit 

mycket tydligare (Lärare 4). 
 

Samma lärare som ovan beskriver att strukturen och tydligheten har gett denne en styrka 

och trygghet i jobbet som lärare. 

 

Alla utom en lärare svarade att en stor skillnad mellan de båda läroplanerna var att de 

arbetade och planerade inte utifrån Lpo94 i samma utsträckning som de gör med Lgr11.  

Som citatet ovan pekar på, att det inte var ”en levande” läroplan, uttrycks på olika sätt av 

lärarna men innebörden kan sägas vara densamma: 

 
Inte så mycket eftersom vi inte hade använt Lpo94 så mycket innan (Lärare 3). 

 

Jag kan inte säg att vi gick igenom den jättemycket utan man gick till sitt jobb 

och man visste att den hette Lpo94. Nej jag tycker nog att den här [lgr11] är mer 

uppstrukturerad (Lärare 4). 

 

Att den [lgr11] stod i fokus, att man skulle veta vad man skulle göra och vad man 

skulle undervisa i och vart det skulle leda. Tidigare stod boken [Lpo94] där och 

man titta på den ibland och kanske slog upp någonting men nu var det arbeta efter 

(Lärare 3). 
 

Ytterligare en aspekt av övergången från Lpo94 till Lgr11 som berörs av en av lärarna är 

att i och med implementeringsarbetet med Lgr11 och det sätt den är uppbyggd har 

kunskapen om läroplanen ökat: 

 
Det skulle göras sådana pedagogiska planeringar […] Det jag också kan säga […] 

jag kan ju mycket mer nu känns det som och får med till eleverna och de vet mycket 
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mer och mycket mer tydlig vad är det vi tränar på, vad är målet, vad ska det leda 

till? Så jag tycker nog att jag har använt den väldigt mycket, i min undervisning så 

pratar jag nästan dagligen om Lgr11 vad som står att vi ska jobba med och så 

(Lärare 4). 

 

Några av lärarna uttrycker att läroplanen i och med lgr11 har blivit ett hjälpmedel till att 

planera undervisningen:  

 
Lärarna tittar, mycket oftare i den här [lgr11] när de ska skriva en pedagogisk 

planering då ska man ju ha in vad ska eleverna nå till (Lärare 4). 

 

Ja, när jag planerar då har jag ju samhällskunskap framför mig och så kollar jag ju på 

kraven alltså […] (Lärare 2). 

 

Jag kan ta hjälp av en lärobok [i undervisningen] men jag riktar mig mot 

kunskapskraven (Lärare 1). 
  

En förändring som lyfts fram, som förstärker de inledande citaten är: 

 
Att den [lgr11] stod i fokus, att man skulle veta vad man skulle göra och vad man 

skulle undervisa i och vart det skulle leda (Lärare 3). 
 

Två av lärarna pratar om tiden under Lpo94 som att det var mer traditioner och rutiner 

som styrde undervisningens planering och innehåll: 

 
Man jobbade på enligt gammal tradition på skolan och de lärare som jobbade här 

och så här brukar vi undervisa det här brukar man göra i fyran det här brukar man 

göra i femman, så. […] Med Lgr11 så blev det tydligare, att det fanns olika ämnen 

att det fanns olika kunskapskrav i de olika ämnena (Lärare 1).  

 

Man gjorde sin planering och så […] men man visste ju i och med att när jag kom 

så var det ju andra lärare som redan var anställda och då fick man ju ett hum om 

vad som ska göras i varje, men alltså, man fick ju information om vad som skulle 

göras i varje årskurs [tidigare] när man jobbar i fyran så är det vikingatiden när man 

jobbar i femman så är det vasa-tid […] om man nu tänker historian, 

samhällskunskapen upplevde inte jag på samma sätt att man visste exakt vad man 

skulle göra i dem olika […] (Lärare 4). 
 

 

Sammanfattningsvis ges bilden av att den största förändringen enligt lärarna är att Lgr11 

används mer praktiskt än tidigare läroplan. Lpo94 var inte en läroplan som var synlig i 

undervisningen och i planeringen. Lgr11 har ett innehåll som styr undervisningen i en 

annan utsträckning och kunskapskraven nämns av några lärare som riktlinje för 

innehållet som väljs ut. Vidare ges bilden av att alla fyra lärare ser positivt på att Lgr11 

kom och att det är en styrande läroplan. 

 

7.2 På vilket sätt har Lgr11 påverkat samhällskunskapsämnet? 
 

Den här frågeställningen kom att besvaras utifrån två av intervjuguidens delar, nämligen 

de som behandlar både läroplanen och SO-ämnena/samhällskunskapsämnet. 
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Alla fyra lärare som deltog i undersökningen anser att samhällskunskapsämnet har blivit 

ett tydligare ämne efter Lgr11. Lärare 1 kopplar tydligheten till kunskapskraven som 

skrivs fram i Lgr11: 
 

Jo men ämnet blir ju tydligare då jag har det här är vad vi ska jobba med, både 

tydligare för mig och för eleverna. Jag ger ju dem innan att det här är det du ska 

kunna. Det här är kunskapskraven. När vi jobbar med informationssamhället så är 

det ju de här två kunskapskraven som vi jobbar mot (Lärare 1). 
 

Jag tycker att det är lättare. Jag tycker ju att Lgr11 har gjort det lättare för mig jag 

kan sortera bort […]. Vad står i kunskapskraven, det du gör uppfyller det ett 

kunskapskrav eller kan du förändra din undervisning? (Lärare 1). 
 

Det lyfts även fram att i och med att alla ämnen i Lgr11 har egna kursplaner med 

specifika syften och central innehåll så har samhällskunskapsämnet fått större utrymme 

och fokus: 

 
Samhällskunskap får en större del och vi har varit mer noga med när vi läser 

innehållet i de olika bitarna att verkligen se till att samhällskunskapen får den biten 

den behöver (Lärare 3). 

 

De kanske är att de känns viktigare att nu har vi samhällskunskap, det är ett viktigt 

ämne du får bedömning i det också och så. Att man poängterar att det är viktigt de 

olika bitarna (Lärare 2).  

 

Om jag bara pratar för mig själv så känns det som att samhällskunskapen lyftes 

fram tydligare, när man fick […] lgr11.  Jag tror att man pratade mer SO, alltså SO-

block och så, när vi hade Lpo94. Jag blir lite osäker, men så upplever jag det, det är 

min upplevelse (Lärare 4). 
 

 

Tre av fyra lärare menar att samhällskunskapsämnet har lyfts fram och fått mer plats och 

blivit tydligare i och med övergången till Lgr11. Den fjärde läraren håller dock med om 

att ämnet blivit tydligare, däremot upplever inte denne att ämnet fått mer plats utan att 

ämnet tilldelas lika mycket tid nu som under Lpo94. 

 

Lärare 3 svarade att Lgr11 har påverkat samhällskunskapsämnet på följande vis: 

 
Effekterna har blivit att jag har undervisat mer i samhällskunskap och barnen har 

fått sig till livs mer samhällskunskapsbitar än vad jag kan säga att eleverna innan 

Lgr11 fick. Så det är väl vinsten att ämnet har kommit ut till eleverna mycket mer 

(Lärare 3).  

 

Frågar du barn idag om de har samhällskunskap så skulle de kunna berätta för dig 

vad de lär sig på samhällskunskapen det hade de inte kunnat göra förr. För idag är 

det dels mycket mer och de kommer dels att förstå att det här handlar om mitt 

samhälle som jag bor i eller lever i (Lärare 3).  

 

Lärare 3 uttrycker också att det friutrymme som fanns i Lpo94 kan ha bidragit till att 

just samhällskunskapsämnet fick mindre plats. Lärare 3 menar att det är ett svårt 

innehåll att undervisa i för årskurs 4-6: 
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För att det är svårare att undervisa i samhällskunskap på det stadiet […] 

samhällskunskap det var liksom oj hur ska jag undervisa i ekonomi och oj hur ska 

jag undervisa i hur livet är idag det är svårare. Här [lgr11] har de ju sina egna bitar 

(Lärare 3). 
 

Däremot anser samma lärare att Lgr11 har gjort ämnet tydligare. 
 

Sammanfattningsvis ger alla lärare svar som tyder på att samhällskunskapsämnet har 

blivit tydligare i och med övergången till Lgr11. Det som upplevs otydligt av vissa lärare 

är förmågorna och värdeorden i kunskapskraven. Ämnet har dock fått en tydlighet och 

en egen plats i undervisningen. 

 

7.3 Vilken är samhällskunskapsämnets relation till övriga SO-ämnen? 
 

Den tredje delen av intervjuguiden behandlade frågor som rörde samhällskunskapsämnet 

efter Lgr11 och den ämnesspecificering som skrivs fram däri. Frågorna sattes i relation 

till SO-blocket. 

 

När lärare 1 svarade på om, och i så fall i vilken omfattning, övriga SO-ämnen kommer 

in i samhällskunskapsämnet svarade denne: 

 
För mig hör alla so-ämnena ihop. […]. Du kan inte ta ett SO-ämne och utelämna de 

andra (Lärare 1). 
 

Det här är en åsikt som tydligt uttrycks av två andra lärare under intervjutillfällena: 

 
Ja, men förhoppningsvis kommer de in undertiden också  […] Jag strävar efter att 

alla ämnen kommer in hela tiden (Lärare 2). 

 

De andra tre kommer ju in där också […]Vilket jag tycker är bra för det ska ju inte 

vara ett specifikt ämne, det finns ju inget ämne som är, måste vara specifikt. 

Självständigt. […] (Lärare 3). 
 

Lärare 4 svarar som övriga lärare att de fyra SO-ämnena kommer in i varandra i 

undervisningen. Däremot påpekar denne lärare att tanken på det specifika ämnet betonas 

nu i och med att varje ämne har en specifik kursplan: 

 
Nä men då tror jag att det var mer att de gick in i varandra [under Lpo94] men det 

gör dem ju nu också […]. Men jag tänker nog att nu har vi samhällskunskapstid. 

Eller period […] (Lärare 4). 
 

En del av intervjuerna behandlade vad lärarna ansåg att samhällskunskapsämnet kan ge 

eleverna som inte de övriga tre SO-ämnena kan ge. Det resulterade i en fördjupad 

inblick i hur de medverkande lärarna ser på samhällskunskapsämnet. Lärare 1 svarade 

att det specifika just samhällskunskapsämnet kan ge eleverna rör kunskap inom politik, 

demokrati och dess motsats samt världspolitik. Lärare 2 menar att samhällskunskap 

handlar om: 

 
Där vi är idag […]och det är framtid […]. Samhällskunskap är ju stort och smått 

från lilla klassrådet, till elevrådet till att de går med i elevrådet på högstadiet och 

sen kanske de blir politiskt aktiva, engagerar sig i föreningar ja […] (Lärare 2). 
 



 

25 
 

Lärare 3 instämmer i citatet ovan gällande att samhällskunskapsämnet behandlar frågor 

som rör nutid. Samme lärare svarar även följande på frågan: 

  
Vad har vi haft för användning av det idag och hur berör det oss idag att det här 

hände. Och då kan man ju pratat väldigt mycket om utveckling också. […] 

Samhällskunskap dyker ju upp hela tiden men det är ju också ingångar till andra 

ämnen för att fördjupa det som har hänt (Lärare 3). 

 

Lärare 3 fördjupar sitt resonemang kring samhällskunskapsämnet och dess relation till 

övriga SO-ämnen och sätter det i relation till varför ämnet kan upplevas som svårt av 

lärare: 
 

I samhällskunskap kan man ju inte skriva, jo man kan skriva om mänskliga rättigheter och 

demokrati men sen är det ju mycket mer i samhällskunskap som är svårt att precisera för 

det beror ju på vad som händer. På så vis är det […] jag tror att många har tyckt att det har 

varit ett svårare ämne det är enklare att undervisa i geografi och historia […]. I 

samhällskunskap står inte allt i boken utan jag måste ta reda på det här och veta, på ett 

annat sätt (Lärare 3). 
 

Lärare 4 uttrycker att det samhällskunskapsämnet kan ge eleverna extra av är kunskap i 

och om demokrati. Läraren menar att demokratiska aspekter kommer in i undervisningen 

genom andra delar av Lgr11 men samhällskunskapsämnet kan fördjupa dessa kunskaper. 

 

Lärare 2 svarar på vad syftet med samhällskunskapsämnet på följande vis: 

 
Det är framtid […] tänker jag […] att barnens rätt, att utifrån religion och geografi 

historia, de kunskaperna vad kan vi koka ihop det till […] vad kan vi göra idag, vart 

vill vi nu, lite grann tänker jag, det är ju en stor del i all fall (Lärare 2). 
 

Sammanfattningsvis ges en bild av att alla fyra SO-ämnen hänger ihop när det gäller 

undervisning. Samhällskunskapsämnet lyfts fram som ett ämne som framförallt kan ge 

eleverna kunskap och erfarenhet av vad som händer i nutid och hur det kan hänga ihop 

med vad som har hänt historiskt samt kunskap om och i demokrati och mänskliga 

rättigheter. 

 

7.4 Analys av resultatet 
 
Nedan redogörs mer ingående för hur datamaterialet bearbetats i en 

innehållsanalys och vad den resulterade i. Under metodkapitlet ovan presenterades 

stegen i en innehållsanalys, samt den delanalys som inledningsvis utfördes. 
 

Studiens resultat har i huvudsak hämtats från delarna i intervjusvaren som berör 

läroplansförändringar och ämnesfrågor. Genom delanalysen började vissa gemensamma 

bitar i den transkriberade texten bli tydliga. Datamaterialet kodades genom 

färgmarkeringar och sorterades in i ett nytt dokument. Kodningen utfördes genom att 

svar som behandlade Lgr11 och lärarnas upplevelse av reformen markerades i gult, svar 

som behandlade Lgr11 och samhällskunskapsämnet markerades i rosa och svar som 

behandlade relationen mellan samhällskunskapsämnet och de andra SO-ämnena 

markerades i grönt. 
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När kodningen utförts enligt ovan framträdde gemensamma drag i datamaterialet och 

den färgmarkerade transkriberade texten sorterades in efter teman som framkom genom 

färgkodningen. Vissa ord upprepades i de kodade delarna och vissa gemensamma drag 

blev synliga. Utifrån det som synliggjordes i och med kodningen framträdde tre olika 

teman:  

 

 En styrande läroplan  

 Ett tydligare ämne  

 En helhetssyn.  

 

Temat En styrande läroplan framkom genom datamaterial där lärarna talade om hur 

Lgr11 används i planeringen av undervisningen. Lpo94 var en läroplan som inte 

användes av lärarna regelbundet eller mycket sällan. Lärare 3 svarar på följande sätt:  

 
Att den [Lgr11] stod i fokus, att man skulle veta vad man skulle göra och vad man skulle 

undervisa i och vart det skulle leda. Tidigare stod boken där och man titta på den ibland 

och kanske slog upp någonting men nu var det arbeta efter. (Lärare 3). 

 

Överhuvudtaget visar en stor del av datamaterialet att lärarna upplever att Lgr11 har gett 

dem något att utgå ifrån i sitt planeringsarbete och i realiseringen av undervisningen. 

Alla ämnen har en egen kursplan med ett eget central innehåll och i och med det så styrs 

lärarna att arbeta utifrån läroplanen, till skillnad från tidigare. I Lpo94 var 

tolkningsutrymmet mer omfattande och val av innehåll i undervisningen låg på läraren. 

Följande svar har bidragigt till tematisering: 

 
Inte så mycket eftersom vi inte hade använt Lpo94 så mycket innan (Lärare 3). 

 

Jag kan inte säg att vi gick igenom den jättemycket utan man gick till sitt jobb 

och man visste att den hette Lpo94. Nej jag tycker nog att den här [lgr11] är mer 

uppstrukturerad (Lärare 4). 

 

Att den [lgr11] stod i fokus, att man skulle veta vad man skulle göra och vad man skulle 

undervisa i och vart det skulle leda. Tidigare stod boken [Lpo94] där och man titta på den 

ibland och kanske slog upp någonting men nu var det arbeta efter (Lärare 3). 

 

Genom innehållsanalysen framträdde även temat Ett tydligare ämne. Lärarna som 

medverkat i undersökningen uttrycker att i och med det centrala innehållet i Lgr11 har 

samhällskunskapsämnet blivit tydligare. Datamaterialet som presenteras under 

resultatdelens kapitel 7.2 har bidragit till gällande tema. Analysen visar att lärarna utgår 

ifrån Lgr11 och i och med att de styrs av läroplanen och tar del av det centrala innehållet 

och kunskapskraven så skrivs samhällskunkspasämnet fram och blir tydligare. Exempel 

på datamaterial som bidragit till analysresultatet är:  

 
Samhällskunskap får en större del och vi har varit mer noga med när vi läser 

innehållet i de olika bitarna att verkligen se till att samhällskunskapen får den biten 

den behöver (Lärare 3). 

 

Om jag bara pratar för mig själv så känns det som att samhällskunskapen lyftes 

fram tydligare, när man fick […] lgr11.  Jag tror att man pratade mer SO, alltså SO-

block och så, när vi hade Lpo94. Jag blir lite osäker, men så upplever jag det, det är 

min upplevelse (Lärare 4). 
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Jo men ämnet blir ju tydligare då jag har det här är vad vi ska jobba med, både 

tydligare för mig och för eleverna. Jag ger ju dem innan att det här är det du ska 

kunna. Det här är kunskapskraven. När vi jobbar med informationssamhället så är 

det ju de här två kunskapskraven som vi jobbar mot (Lärare 1). 
 

Jag tycker att det är lättare. Jag tycker ju att Lgr11 har gjort det lättare för mig jag 

kan sortera bort […]. Vad står i kunskapskraven, det du gör uppfyller det ett 

kunskapskrav eller kan du förändra din undervisning? (Lärare 1). 

 

Innehållsanalysens resultat i det tredje temat En helhetssyn kom genom 

datamaterialet som presenteras under resultatkapitlet 7.3. De frågor som lärarna 

besvarade som gav material till analysen behandlade samhällskunskapsämnets 

relation till de övriga SO-ämnena i och med att alla fyra ämnen i Lgr11 fått egna 

kursplaner med eget centralt innehåll. Datamaterialet visade att lärarna ändå 

strävar efter att alla de fyra SO-ämnena ska integreras i undervisningen trots att det 

står till exempel samhällskunskap på schemat.  

 
Vad har vi haft för användning av det idag och hur berör det oss idag att det här 

hände. Och då kan man ju pratat väldigt mycket om utveckling också. […] 

Samhällskunskap dyker ju upp hela tiden men det är ju också ingångar till andra 

ämnen för att fördjupa det som har hänt (Lärare 3). 

 
För mig hör alla so-ämnena ihop. […]. Du kan inte ta ett SO-ämne och utelämna de 

andra (Lärare 1). 

 
Ja, men förhoppningsvis kommer de in undertiden också  […] Jag strävar efter att 

alla ämnen kommer in hela tiden (Lärare 2). 

 

De andra tre kommer ju in där också […]Vilket jag tycker är bra för det ska ju inte 

vara ett specifikt ämne, det finns ju inget ämne som är, måste vara specifikt. 

Självständigt. […] (Lärare 3). 

 

 

Svaren ovan som bearbetats i analysen visar att trots ämnesspecificeringen och att alla 

ämnen fått egna kursplaner i Lgr11 så arbetar lärarna utifrån att alla SO-ämnen 

(samhällskunskap, historia, religion och geografi) kommer in i varandra i 

undervisningen. Det finns en helhetssyn på de fyra olika SO-ämnena.  

 

Datamaterialet som presenteras ovan är ett axplock från resultatdelen ovan. Svaren under 

frågeställning 1 är vad som bidragit till analystemat En styrande läroplan, frågeställning 

2: Ett tydligare ämne och frågeställning 3: En helhetssyn. Analysen av datamaterialet 

visar att Lgr11 styr undervisningen. Lgr11 är en läroplansmodell som kategoriseras som 

en resultatorienterad läroplan där undervisningens innehåll skrivs fram. I och med att 

läroplanen är ett styrdokument som lärarna är ålagda att följa så styr den lärarnas 

planering och i planeringen måste det centrala innehållet i Lgr11 tas med, likaså måste 

planeringen riktas mot kunskapskraven. Så var alltså inte fallet med Lpo94 som är en 

kompetensorienterad läroplan som även är målstyrd. I Lpo94 skrivs inget innehåll fram 

som kan liknas vid det centrala innehållet i Lgr11. I Lpo94 var det upp till lärarnas att 

välja innehåll och det datamaterial som presenteras under resultatdelen visar bland annat 

att valet av innehåll ibland skedde på samhällskunskapsämnets bekostnad. Det är alltså 

relevant att bearbeta datamaterialet utifrån läroplansteorin och läroplansmodeller för det 
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visar hur olika kunskapsfokus i de olika läroplanerna faktiskt påverkar lärarnas syn på 

undervisningen och ämnena.  

 

Nedan följer studiens resultatdiskussion och där ställs innehållsanalysens teman mot 

bakgrund, tidigare forskning och läroplansteorin. 

 

8. DISKUSSION 
 

Diskussionsdelen består av två delar. I den första delen diskuteras resultatet mot 

bakgrund, tidigare forskning och teori som presenterats ovan.  

Därpå diskuteras studiens metod och dess styrkor och svagheter samt hur och i vilken 

mån det påverkat resultatet.  

 
8.1 Resultatdiskussion 
 

Studiens syfte var att belysa och analysera vad mellanstadielärare anser om 

samhällskunskapsämnet och dess relation till SO-ämnena efter implementeringen av 

Lgr11. En innehållsanalys resulterade i tre teman som besvarar frågeställningarna: en 

styrande läroplan, ett tydligare ämne och en helhetssyn. Lärarna anser att förändringen 

från Lpo94 till Lgr11 består i att Lgr11 är en styrande läroplan. Vidare anser de att 

samhällskunskapsämnet har blivit ett tydligare ämne i och med implementeringen av 

Lgr11. Avslutningsvis anser de att samhällskunskapsämnet hör ihop med de övriga tre 

SO-ämnena och att lärarna har en helhetssyn när det gäller hur ämnenas relation till 

varandra ser ut. Diskussionen nedan rubriceras efter de tre teman som analysarbetet 

resulterat i. 

 

8.1.1 En styrande läroplan 
 

Analysarbetet som utfördes utifrån resultatet från intervjuerna visade att lärarna som 

deltagit i studien uttrycker att Lgr11 är en styrande läroplan. Resultatet ovan visar att 

Lgr11 styr planeringen av undervisningen, Lpo94 styrde inte på samma sätt menar 

lärarna. 

 

De olika målen som skrivs fram i Lpo94 ”mål att sträva mot” och ”mål att uppnå” 

(Lpo94 reviderad 2000, s.5) fick kritik, framförallt i förarbetet inför skapandet av Lgr11. 

Målsystemet i Lpo94 saknade struktur, enligt den proposition som föreslog förändringen 

som resulterade i Lgr11 (Prop. 2008/09:87, s.7, 10). Sundberg (2016, s.86) menar att 

Lpo94 är en kompetensorienterad läroplan som även är målstyrd. Grundtanken med 

Lpo94 kan sägas vara att eleverna skulle bli självständiga i sitt eget lärande och de 

dubbla målen som skrivs fram gör det med en ambition att lärarna ska ha större frihet i 

och med sin profession (Sundberg 2016, s.87-88). Ställs det i relation till resultatet ovan 

som visar att lärarna som deltar i studien uppskattar det styrande elementen i Lgr11 så 

kan det även förklara varför flera av lärarna inte arbetade utifrån Lpo94. Abstraktionen 

som finns i Lpo94, i form av tolkningsutrymmet med de olika målen, kritiserades bland 

annat av dåvarande regering för att skapa otydlighet (Prop. 2008/09:87, s.12-13).  

 

Öbergs (2016) studie som baseras på lärare som undervisar i de högre åldrarna gav ett 

resultat som visade att just samhällskunskapslärare ansåg sig ha ett stort 

tolkningsutrymme. Resultatet i föreliggande studie visar att lärarna trots styrningen 
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genom Lgr11 upplever att det finns tolkningsutrymme vilket diskuteras mer under 

rubriken helhetssyn. Lärarna i Wahlströms och Sundbergs (2015, s.18, 20) undersökning 

uttrycker också att de upplever att det finns ett tolkningsutrymme, trots styrningen. 

  

Lgr11 placeras in i den läroplansmodell som kallas resultatorienterad läroplan 

(Sundberg 2016, s.89). Typiskt för dessa modeller är att det är tydligt utskrivet vad 

eleverna ska lära sig via det centrala innehållet kopplat till en miniminivå av kunskap 

som ska utvecklas, det vill säga kunskapskraven (Sundberg 20016, s.80). Resultatet ovan 

visar att samhällskunskapslärarna som deltagit i studien uppskattar konkretionen i 

Lgr11. Lärarna upplever det som positivt att de vet vad de ska göra och vilka kunskaper 

eleverna ska nå.  

 

Några av de deltagande lärarna uttrycker att det finns vissa otydligheter med Lgr11 

gällande värdeorden som skrivs fram i kunskapskraven. Det är svårt att veta om alla 

lärare har samma tolkning av värdeorden. Lärarna i Bergs (2014, s.68) undersökning 

efterfrågade även de ännu mer tydlighet och uttryckte att implementeringsarbetet bör 

fortsätta. Sundberg (2016, s.93) lyfter också fram att det finns vissa svårigheter med en 

resultatorienterad läroplan som Lgr11 och det är att den hårt innehållsstyrda delen kan 

leda till ytinlärning hos eleverna. Processer som leder till kritiskt, självständigt tänkande 

kan hamna ur fokus då det innehåll som skrivs fram i läroplanen får ta så stor del i 

undervisningen (Sundberg 2016, s.93).  

 

Resultatet som framkommer av undersökningen i föreliggande studie stämmer överens 

med det som Wahlströms och Sundbergs (2015, s.14) rapport visar, att en stor del av 

lärarna i deras undersökning (93 procent), ansåg att Lgr11 har stor inverkan av valet av 

innehåll i undervisningen. En mycket stor del av lärarna ansåg att Lgr11 styr deras 

undervisning (Wahlström & Sundberg 2015, s.17).  

 

Även Bergs (2014, s.47) matematiklärare uttrycker liknande åsikter som 

samhällskunskapslärarna i denna undersökning, nämligen att de ser Lgr11 som ett stöd 

för planering och genomförande av undervisningen. Likaså upplever Bergs (2014) lärare 

att Lgr11 är tydligare än Lpo94, vilket är en åsikt som även uttrycks av de lärare som 

deltar i föreliggande studie. Det är intressant i relation till det som Linde (2012, s.57-58) 

tar upp när han diskuterar olika ämnens karaktär. Linde (2012) menar att matematik kan 

ses som starkt avgränsat med ett givet innehåll, medan samhällskunskapsämnet ses som 

motsatsen. Däremot visar Bergs (2014) avhandling och föreliggande studie att lärare från 

båda ämneskategorierna upplevdes Lgr11:s styrande innehåll som positivt. Bergs (2014, 

s.68) lärare efterfrågar dessutom mer styrning och tydlighet.  

 

Det framkommer inte av resultatet att någon lärare upplever att Lgr11 styr för mycket. 

Inte heller att styrningen påverkar deras friutrymme, som diskuteras av Karlefjärd 

(2011). Det kan vara problematiskt om undervisningen sker enkom utifrån 

kunskapskraven och det centrala innehållet, då kan det finnas risk för vad Sundberg 

(2016 s.93) varnar om med Lgr11, nämligen ytinlärning. Om endast de kortsiktiga 

målen: kunskapskraven, prioriteras kan de ske på bekostnad av de långsiktiga målen: 

förmågorna. Det kräver att ansvarig lärare har en medvetenhet om dessa risker. Däremot 

visar de medverkande lärarna i gällande studie medvetenhet om riskerna med ovan 

nämnda ytinlärning. Medvetenheten visas i de olika diskussionerna om hur SO-ämnena 

integrerar med varandra i undervisningen.  
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Sammanfattningsvis kan det anses att den tydliga struktur som eftersträvades inför 

skapandet av Lgr11 har förverkligats, lärare som deltagit i undersökningar svarar att de 

upplever styrningen och strukturen positivt. Däremot upplever samhällskunskapslärarna 

att värdeorden i kunskapskraven är en aspekt av läroplanen som fortfarande är otydlig.  

 
8.1.2 Ett tydligare ämne 
 

Analysarbetet av intervjusvaren gav underlag till temat att lärarna som deltagit i 

undersökningen upplever att samhällskunskapsämnet blivit ett tydligare ämne efter 

Lgr11. 

  

Lgr11 är uppbyggd med tre huvuddelar: syftesbeskrivning, centralt innehåll och 

kunskapskraven. Det centrala innehållet skriver fram vilket innehåll undervisningen 

måste ha – inte hur mycket tid som ska läggas på varje del – men innehållet ska vara 

med i någon utsträckning (Lgr11 reviderad 2016, s.217-218; Skolverket 2011b).  

 

Resultatet ovan visar att samhällskunskapslärarna styrs av Lgr11 och de upplever att det 

centrala innehållet och kunskapskraven hjälper dem vid planeringen av undervisningen. 

Lärarna uttrycker också att i och med att samhällskunskapsämnet har fått en egen 

kursplan så har ämne blivit tydligare. Det finns kursplaner för SO-ämnena och 

samhällskunskapsämnet i Lpo94 (reviderad 2000, s.65) också men innehållet är inte 

utskrivet så som i Lgr11. De lärare som medverkar i undersökningen menar att 

samhällskunskapsämnet prioriteras på ett annat sätt nu, vissa av lärarna uttrycker att 

ämnet hade hamnat i skymundan innan Lgr11 till förmån för de övriga SO-ämnena. Det 

är intressant i relation till Kristianssons (2014 s.226, 216) lärare som uttrycker att 

samhällskunskap är ett ämne som det undervisades relativt lite i. Även om lärarna 

upplever att SO-ämnena går in i varandra, vilket ska diskuteras mer nedan, upplever de 

även att just samhällskunskapsämnet blivit tydligare i och med Lgr11 och det centrala 

innehållet.  

 

Kristianssons (2014) samhällskunskapslärare som utgick från Lpo94, upplevde att ämnet 

var ”vagt” och ”otydligt”, inga av dessa ord kom upp vid intervjutillfällena för denna 

studie. Däremot uttryckte en av lärarna att samhällskunskapsämnet är svårare att 

undervisa i än andra ämnen. Kristianssons (2014 s.216, 223, 226, 228) studie behandlar 

även begreppet ämnesmarkörer och författaren menar att bristen på ämnesmarkörer i 

samhällskunskapsämnet i kombination med att lärarna aldrig talar om ämnet och att de 

undervisar lite i det leder till att ämnet inte blir synliggjort. Lärarna vars svar ligger till 

grund för resultatet i gällande studie visar att samhällskunskapsämnet blivit synliggjort i 

och med Lgr11 och att det har fått större plats i SO-blocket. Det är möjligt att 

implementering av Lgr11 kan ha bidragit till att samhällskunskapsämnet även har fått 

ämnesmarkörer.  

 

Bergs (2014 s.68) matematiklärare efterfrågar ännu mer tydlighet och stöd för att förstå 

Lgr11. Efterfrågan om tydlighet berör Lgr11 som helhet. Samhällskunskapslärarna som 

medverkat i studien anser dock att samhällskunskapsämnet har blivit tydligare. En 

aspekt av detta kan vara att samhällskunskapsämnet kan ses som ett svagt avgränsat 

ämne (Linde 2012, s.58) och kan förklara varför Kristianssons (2014) lärare upplevde 

ämnet som otydligt. Ett svagt avgränsat ämne innebär att det tillskrivs ett större 

tolkningsutrymme (Linde 2012, s.58) och dessutom var Lpo94 uppbyggd med de dubbla 

målen som upplevts som otydliga av många. 
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Sammanfattningsvis upplever lärarna som medverkat i studien att 

samhällskunskapsämnet har blivit tydligare i och med Lgr11. Ämnet har fått ett innehåll 

i och med den egna kursplanen. På så vi kan det tänkas att ämnet har blivit mer synligt. 

 

8.1.3 En Helhetssyn 
 

Det sista temat som framkom av en analys av datamaterialet var en helhetssyn. En tanke 

med Lgr11 gällande SO-ämnena var att de skulle ämnesspecificeras. Resultaten ovan 

visar att specificeringen har lett till ett tydligare ämne men hur är relationen mellan 

samhällskunskap och de övriga SO-ämnena enligt medverkande lärare? 

 

Möjligheten att i sjätte klass sätta betyg i enskilda SO-ämnen eller i SO-blocket finns 

kvar, däremot är det upp till rektor att besluta om hur det ska gå till väga (Skolverket 

”Betygssättning” https://www.skolverket.se/bedomning/betyg) .  

  

Blanck (2014) diskuterar Lgr11 i sin avhandling och menar att det finns två delar skolan 

strävar efter idag: dels det ämnesspecifika, dels ämnessamarbete. Blanck (2014, s.10) 

hänvisar till internationell forskning i sin studie, som visar att en ämnesövergripande 

undervisning i just SO-ämnena kan ge eleverna fördelar. I samma avhandling påpekas 

också att trots att Lgr11 lyfter fram att eleverna ska få ämnesövergripande undervisning 

så brister det i vissa fall (Blanck 2014, s.11). 

 

Tre av lärarna i föreliggande studie uttrycker att de anser att alla SO-ämnena bör komma 

in i undervisningen av respektive ämne. En lärare säger uttryckligen att denne aktivt 

strävar efter att de andra tre SO-ämnena kommer med i 

samhällskunskapsundervisningen. De menar att det är svårt att undervisa endast i 

samhällskunskap utan att de övriga tre: historia, geografi och religionskunskap, kommer 

in i ämnet. En av lärarna uttrycker sig annorlunda än de andra. Denne trycker mer på att 

de försöker att fokusera endast på samhällskunskap när det står på schemat. Det är 

möjligt att denne lärare är mer påverkad av just ämnesspecificeringen som kommer med 

Lgr11. Däremot uttrycker samma lärare att ämnena ändå kommer in i varandra vid 

undervisning. Lärarnas resonerade kring frågorna om relationen mellan SO-ämnena 

tyder på att de upplever ett tolkningsutrymme. Trots att det framkommit att lärarna 

upplever Lgr11 som en styrande läroplan styr den inte deras övergripande tankar när 

undervisningen realiseras. Enligt Karlefjärd (2014) kan forskning som undersöker 

lärares friutrymme svara på vad det är som styr urvalet hos läraren. Det framkommer 

dock inte i föreliggande studie vad det är som påverkar att lärarna trots en styrande 

läroplan ändå visar på att det upplever ett friutrymme.  

 

Blanck (2014, s.11) påpekar att balansgången mellan ämnesspecificering och 

ämnesövergripande undervisning kräver god kunskap hos läraren gällande att förstå när 

det ena, respektive det andra, passar bäst. Datamaterialet som ligger till grund för denna 

studie visar att lärarna är medvetna om båda delarna. De talar om ämnesspecificering 

genom att de upplever samhällskunskapsämnet som tydligare i och med Lgr11 och att 

det underlättar planeringsarbetet att de har ett givet innehåll att utgå ifrån. De talar även 

om ämnesövergripande undervisning och visar medvetenhet om att den sortens 

undervisning är viktig för att utveckla kunskaper hos eleverna. Sundberg (2016) 

uttrycker, som nämns ovan, att det finns risker med resultatorienterade läroplaner som 

Lgr11, då övergripande processer riskeras att utebli från undervisningen till förmån för 
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faktakunskap som resulterar i en ytinlärning. Lärarna som medverkat i föreliggande 

studie visar att tankarna med deras undervisning inte bidrar till att eleverna endast får 

ytinlärning.  

 

Berg och Irisdotter Aldenmyr (2016, s.31) ger en återgivning av SO-ämnena som visar 

att de ska ge eleverna kunskaper som bidrar till självständighet och skapar förståelse för 

samhället. Liknande tankar om SO-ämnena och samhällskunskapsämnet uttrycks även 

hos de samhällskunskapslärare som medverkat i studien. Det framkom när de svarade på 

vad de ansåg vara syftet med samhällskunskapsämnet. Samhällskunskapsämnet handlar 

om att förstå dåtid och nutid samt att kunna tänka framåt enligt lärarna svar. 

 

Sammanfattningsvis ges en bild av att de samhällskunskapslärare som deltagit i studien 

ser fördelar med ämnesintegrering. De menar att alla fyra SO-ämnen går in i varandra 

och skapar en helhet. Trots att ämnesspecificeringen betonas i och med strukturen i 

Lgr11 kan det vara så att lärarnas friutrymme möjliggör att deras erfarenhet styr 

undervisningens form.  

 

8.2 Metoddiskussion 
 

Syftet med studien har varit att undersöka hur samhällskunskapslärare upplever sitt 

ämne efter införandet av Lgr11, i jämförelse med när de undervisade utifrån Lpo94. För 

att få svar på frågeställningarna har intervju använts som metod. Det är viktigt att den 

som intervjuar strävar efter god kvalitet i arbetet och några kriterier för att vara en god 

och skicklig intervjuare listas av Kvale och Brinkmann (2009, s.182-183). Kriterierna 

som listas av författarna görs utifrån en intervjumetod som kallas livsvärldsintervju 

(Kvale & Brinkmann 2009, s.183). I och med det passar vissa av kriterierna inte in i 

gällande studie men vissa har tagits i beaktande: struktur, kunnighet, tydlighet, vänlighet, 

styrande, tolkande. Hur de tagits i beaktande redogörs för nedan. 

 

Under intervjuerna har en intervjuguide följts för att ge struktur till samtalet. Strukturen 

har presenterats och förklarats för informanterna innan intervjun inletts. Kunnighet har 

eftersträvats i den mån det är möjligt utifrån att intervjuaren själv är student. Att vara 

påläst om ämnet har varit en av förberedelserna men intervjuaren har även varit behjälpt 

av tidigare bearbetning av forskning inför examensarbete 1. Att eftersträva tydlighet i 

intervjun har gjorts med hjälp av strukturen samt valet av ostrukturerad intervju som 

metod. Det har även funnits utrymme i samtalet att ställa följdfrågor och vidareutveckla 

om frågetecken framkommit under samtalets gång. Vänlighet har tolkats som artighet 

och god samtalston: lyssna på informanten, låta denne tala till punkt och att eftersträva 

att informanten känner sig bekväm i situationen. Att vara styrande har också 

eftersträvats under intervjutillfällena för att söka svar på frågorna och att de svar som ges 

kan leverera datamaterial som svarar på frågeställningarna. Tolkande har inte utförts i 

någon stor utsträckning men har funnits med i tankarna då vissa svar genererat 

följdfrågor.  

 

En styrka med studien är den kvalitativa aspekten som kan bidra till hög validitet 

(Larsen 2009, s.80-81). Validitet innebär att eftersträva att svara på vad som efterfrågas i 

studien, det vill säga att ”ställa de rätta frågorna utifrån problemformuleringen” (Larsen 

2009, s.41). I och med att med metoden i föreliggande studien möjliggör samtal och 

tillfällen att ställa följdfrågor anses att studien kan sägas ha hög validitet. Det som i 

skrivs fram i syftesbeskrivningen har undersökts.  
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Möjliga felkällor diskuterades under metoddelen och tidsbrist har påpekats som en 

möjlig felkälla. Vid vissa intervjutillfällen var det mer ont om tid än vid andra. Det är 

möjligt att det har påverkat resultatet och möjlighet att ställa följdfrågor för att 

ytterligare utveckla svaren. Tid kommer även in som påverkansfaktor för metodvalet. 

Varje metod har sin svaghet (Larsen 2009 s.28). Kvaliteten på studien hade varit högre 

om metodtriangulering hade använts. Att kombinera olika metoder kan uppväga de 

svagheter som finns hos en metod genom styrkan av en annan (Larsen 2009 s.28). Hade 

valda metod kombinerats med en enkät undersökning och observation hade ytterligare 

en dimension kunna beröras i resultatdelen.  

 

Det är även möjligt att studiens samtyckesbrev (bilaga 2) kan ha påverkat de 

medverkande lärarna. I brevet uttrycks att undersökningens syfte är att granska hur 

lärarna upplever förändringarna som skett i och med Lgr11. Det finns ett förgivettagande 

i den formuleringen och det kan ha styrt resultatet. Det är möjligt att resultatet hade visat 

att arbetssätt och förhållande till läroplanen var densamma som innan implementeringen 

av Lgr11, om inte frågorna hade utformats genom ett förändringsperspektiv.  

 

9. SLUTSATS OCH FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

 

Lärarna i Kristianssons (2014) artikel var verksamma under Lpo94 och upplevde 

samhällskunskapsämnet som vagt och otydligt. Lpo94 var en målstyrd och 

kompetensfokuserad läroplan som var uppbyggt utifrån ett större tolkningsutrymme för 

lärarna (Sundberg 2016, s.87). Lärarna i föreliggande uppsats upplever att Lgr11 

tydliggör samhällskunskapsämnet i och med styrningen som kommer med en 

resultatorienterad läroplan som Lgr11 (Sundberg 2016, s.89). Samhällskunskapsämnet 

beskrivs av Linde (2012) som ett svagt avgränsat ämne – med större frihet för lärarna att 

tolka innehållet – i kombination med en abstrakt läroplan som Lpo94 kan resultatet ha 

blivit att just samhällskunskapsämnet upplevdes vagt och otydligt. Däremot visar Bergs 

(2014) avhandling att även matematiklärare, som undervisar i vad Linde (2012) 

benämner ett starkt avgränsat ämne, uttrycker styrningen i och med Lgr11 som något 

positivt. Matematiklärarna efterfrågar till och med mer tydlighet och styrning. Det kan 

vara en indikator på att lärare, trots den resultatorienterade Lgr11, upplever att det finns 

ett friutrymme och att det inte inskränks av styrningen i läroplanen. Lgr11 ger alla 

ämnen struktur med egna syftesbeskrivningar, centralt innehåll och kunskapskraven och 

det leder till att ämnet upplevs som tydligare. Det kan dock finnas en risk att 

kunskapskraven och det centrala innehållet styr målen med undervisningen och det 

kräver att lärarna är medvetna om den risken och planerar sin undervisning efter både 

kortsiktiga och långsiktiga mål. 

 

Det finns fler ingångar till vidare forskning i ämnet. Dels kan det vara av intresse att 

fortsätta att undersöka om samhällskunskapen, utöver tydlighet, även har utvecklat 

ämnesmarkörer i och med Lgr11. Dels kan förslag på vidare forskning vara att följa upp 

resultatet i föreliggande studie genom att komplettera undersökningen med observation 

och en granskning av hur planeringen av ämnet realiseras. För att sedan följas av hur 

eleverna upplever samhällskunskapsämnet. 
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Bilaga 1. 

 
INTERVJUGUIDE 

 

Teman för intervjun: 

Läroplan, So-blocket, ämnesspecifika förmågor, Lpo94, Lgr11, samhällskunskap 

 

 Namn? 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Hur länge har du arbetat som samhällskunskapslärare? 

 Undervisar du i alla so-ämnena eller endast i samhällskunskap? 

 Är du utbildad SO-lärare eller mer ämnesspecifikt: samhällskunskapslärare? 

 Har ni på skolan möjlighet att arbeta ämnesövergripande när det kommer till So-

ämnena? 

 

 Berätta vad du kommer ihåg från övergången Lpo94 till Lgr11 

 Vad bestod förändringen av anser du? 

 Hur arbetade man på skolan med att förbereda/sätta in lärarna i den nya läroplanen 

Lgr11? 

 På vilket sätt, anser du, skiljer sig Läroplanerna åt? 

 Berätta hur övergången påverkade din undervisning i samhällskunskap? 

 Vilka effekter fick förändringen anser du? 

 Utifrån din planering av undervisningen i sh-kunskap: är det skillnad att arbeta utifrån 

Lpo94 jämfört med Lgr11? 

 Anser du att relationen So-ämnen/samhällskunskapsämnet har påverkats? Om ja: på 

vilket sätt? Om nej: varför anser du det? 

 

 

 När du undervisar i samhällskunskap, är det ditt huvudämne då, eller kommer de andra 

so-ämnena in i undervisningen på något sätt? 

 I vilken grad kommer övriga So-ämnen in i samhällskunskapsämnet när du 

undervisar/planerar undervisningen? 

 Anser du att samhällskunskapsämnet blivit ett tydligare ämne efter Lgr11 och 

ämnesspecificeringen? Om ja: berätta varför, om nej: berätta varför. 

 Om du jämför Lpo94 med Lgr11, anser du att samhällskunskapsämnet har blivit 

lättare/svårare att planera i? Om ja: berätta varför, om nej: berätta varför. 

 Vad tycker du är syftet med samhällskunskapsämnet? 

 Berätta vad du tänker om de ämnesspecifika förmågorna som skrivs fram i Lgr11? 

 Vilka har effekterna blivit på samhällskunskapsämnet efter ämnesspecificeringen? 

 Vad tillför samhällskunskapsämnet So-blocket som inte de andra ämnena kan ge 

eleverna?  
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Information om intervju med lärare som undervisar i samhällskunskap: om 

förändringarna i samhällskunskapsämnets kursplan som kom i och med bytet av 

läroplan år 2011. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Mitt namn är Anna Nilsson och jag läser sista terminen på grundlärarutbildningen via 

Högskolan Dalarna. Som examensarbete har jag valt att skriva om lärares röster om 

samhällskunskapsämnet och framförallt om de förändringar som skett inom So-ämnena och 

samhällskunskapsämnet i och med övergången från Lpo94 till Lgr11. Studien avser att 

undersöka vad samhällskunskapslärare på mellanstadiets årskurser 4-6 anser har förändrats i 

och med upplösningen av So-blocket till ämnesspecifika kursplaner och då specifikt inom 

samhällskunskapsämnet.  

 

För att få ett så trovärdigt resultat som möjligt intervjuas lärare från olika skolor. Anledningen 

till spridningen bland skolor är även att öka anonymiteten för de deltagande. Jag har valt ut 

skolor som ligger på olika orter i mitt närområde för att de medverkande ska känna att 

konfidentialitetskravet kan upprätthållas. Initialt kontaktades skolornas rektorer/studierektorer 

och sedan har en kontakt med berörda lärare skett, via mail.  

 

Intervjun kommer att hantera frågor som berör ovan nämnda område och kommer att bestå av 

både frågor och friare samtal kring ämnet som uppsatsen hanterar. Tidsåtgången beräknas till 

högst en timma. För att underlätta bearbetningen av data kommer samtalet att spelas in och 

jag ber om din tillåtelse att göra det. Det är endast jag och min handledare som kommer att ha 

tillgång till materialet. Anledningen till att jag önskar spela in samtalet är att det är svårt att få 

med allt som sägs om jag endast kan anteckna. Vid en inspelning kan jag gå tillbaka och 

lyssna på samtalet för att försäkra mig om att jag baserar resultatet på korrekta grunder. För 

att få anonymitet i arbetet kommer ett fiktivt namn eller en numerisk beteckning att användas. 

När uppsatsen är färdig kommer den att finnas i digital form på sökmotorn www.diva-

portal.org och för den som önskar kan även en kopia av uppsatsen sändas via mail.  

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. Om du väljer att avstå eller avbryta ditt deltagande 

kommer allt material som inspelats eller bearbetats att raderas omedelbart och det kommer inte 

att påverka uppsatsen eller det fortsatta arbetet. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Anna Nilsson Göran Morén 

XXX-XXXXXXX XXX-XXXXXX 

h13@annni.du  gmo@du.se  

 

XXXXXXXXX 17-02-07 

Namn Datum 
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