
 

         
 
 
 
 
 
 
Examensarbete för ämneslärarexamen 

Avancerad nivå 
Yrkeselevers uppfattningar av ämnet  
samhällskunskap 
 
 
En fenomenografisk analys av yrkeselevers uppfattningar 
av samhällskunskap på gymnasiet 
 

 
 

 

Författare: Carolina Holstensson 

Handledare: Ulrika Norburg 

Examinator: Roger Melin 

Ämne/huvudområde: Pedagogiskt arbete 

Kurskod: APG224 

Poäng: 15 hp 

Examinationsdatum: 2019-01-25 

 

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. Högs-

kolan 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 ☐X Nej ☐ 

 

 

 

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



 

2 
 

Abstract: Kursen samhällskunskap 1a1 är obligatorisk att läsa på gymnasiet oavsett vilket 

program man läser. Dock är yrkeselever mindre intresserade av att läsa samhällskunskap 

och har även sämre betyg i ämnet jämfört med elever på studieförberedande program. Detta 

examensarbete undersöker uppfattningar som finns hos yrkeselever på gymnasieprogram 

kring fenomenet samhällskunskap. En fenomenografisk ansats har använts som teoretisk 

referensram och datainsamlingen har gjorts på en gymnasieskola genom kvalitativa inter-

vjuer med elever. Analysen av materialet resulterade i beskrivningskategorier utifrån varje 

frågeställning som elevernas uppfattningar kunde delas in i. Resultaten visade att flera ele-

ver uppfattar samhällskunskap som ett intressant ämne som anses meningsfullt att läsa. 

Andra elever uttrycker ett lågt intresse och liten förståelse för varför de ska studera ämnet. 

Flera elever pekar på att undervisningen innebär för mycket upprepningar vilket har en nega-

tiv inverkan på deras intresse. Flera elever visar ett visst motstånd mot att läsa och skriva 

och föredrar mer muntlig undervisning. Resultatet från den här studien kan hjälpa lärare 

som strävar efter att främja yrkeselevers intresse för samhällskunskap att bättre anpassa 

undervisningen för eleverna genom att tydliggöra varför ämnet är viktigt att lära sig och att 

det handlar om kunskaper som har betydelse oavsett vilket yrke man väljer i framtiden. 

 
Nyckelord: elever, samhällskunskap, gymnasieskola, yrkesprogram, fenomenografi 
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Inledning 
 

Under mina VFU-perioder har jag stött på utmaningar av olika slag, men det som varit mest 

återkommande och som är det jag har funderat mest över har varit det faktum att många 

yrkeselever till synes är ointresserade av de teoretiska ämnena, i detta fallet samhällskun-

skap. Det gör att det många gånger är svårt att bedriva en meningsfull undervisning för de 

här eleverna. Detta är inte bara något jag upplevt själv utan även fått till mig genom samtal 

med andra lärare, såväl nyare som mer erfarna. Problemet finns även beskrivet i forskning-

en genom en rad olika studier som visar att yrkeselever ofta uppfattar samhällskunskapsun-

dervisningen som tråkig och ointressant, till och med meningslös. Av dessa kan nämnas de 

som tas upp i den här studien av Lennartsson (2013) Forsberg (2011) och Högberg (2009).  

 

Samhällskunskap är ett kärnämne på gymnasiet och är alltså ett ämne som alla elever ska 

läsa oavsett program. Enligt läroplanen (Lgy11) ska skolan vila på demokratisk grund och 

ska se till att eleverna utvecklar olika former av kunskap. Eleverna ska ges möjlighet att 

utvecklas som individer men ska också förberedas för kommande arbetsliv eller vidare stu-

dier. Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning som möjliggör att de får utvecklas så 

långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Skolan ska därtill arbeta för att främja 

det livslånga lärandet (Lgy11). Utöver detta har skolan även en viktig uppgift i att fostra 

eleverna till demokratiska medborgare och där har samhällskunskapsämnet en särskild pot-

ential att bidra (Lgy11, kursplan 2011). Tiina Ekmans (Skolverket 2013, s. 59) studie om 

demokratisk kompetens på gymnasiet visar dock att yrkeselever är mindre benägna att rösta 

och i lägre grad än andra elever håller med angående demokratiska värderingar. Studien 

visar också att det finns en koppling mellan goda kunskaper om samhällsfrågor och demo-

krati och politiskt intresse och engagemang.  

 

Både praktisk erfarenhet och forskning visar att det ofta är svårt att nå yrkeselever när det 

kommer till undervisning i samhällskunskap. År 2011 utförde Skolinspektionen (2011, s. 9) 

en kvalitetsgranskning av undervisningen i samhällskunskap A på 38 olika gymnasieskolor. 

De program som ingick i granskningen var bygg- och anläggningsprogrammet, fordons- 

och transportprogrammet samt industriprogrammet. Resultatet visade att alla elever på un-

gefär hälften av skolorna fick godkänt i ämnet men att det var ytterst få som fick ett högre 

betyg. 

 

Att det finns samband mellan intresse och bra prestationer i ett ämne har bland annat kon-

staterats i Skolverket nationella utvärdering av grundskolan 2003 (2013, s. 20–22). Utifrån 

detta kan man konstatera att skolan har en bit kvar mot att lyckas med att möta och ge alla 

elever samma möjligheter. 

 

Man kan alltså konstatera att det är viktigt att den som ska lära sig något känner ett intresse 

och en mening med att lära sig. Johanna Giota (2013), filosofie doktor i pedagogik och lek-

tor vid institutionen för pedagogik och didaktik på Göteborgs universitet, menar att vuxna 

sällan frågar eleverna om hur de uppfattar skolan och skolans målsättning samt vad de 

själva ser för mening med att lära sig det som man i skolan anser att de ska kunna. I sin 

studie om elevers motivation i skolarbetet konstaterar hon att skolan är bäst anpassad för en 

viss typ av elever och det är elever som försöker leva upp till andra människors krav och 

förväntningar vad gäller lärande i skolan. Svårare är det för de elever som vill lära utifrån 

sina egna intressen och behov och allra svårast är det för de kritiska och negativa eleverna 

som ofta ifrågasätter skolan. Giota (2013) menar att skolan måste bli bättre anpassad för 
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alla elever och poängterar vikten av att utgå ifrån elevernas perspektiv, se till hela deras 

livssituation liksom vilka egna mål de har med skolan. 

 

Det är mot bakgrund av det ovanstående som jag har valt att undersöka hur yrkeselever 

uppfattar samhällskapen i skolan. Det är enligt mig viktigt att man som lärare lyssnar till 

sina elever och i den här studien är det yrkeselevernas egna tankar som står i fokus. Genom 

att studera deras uppfattningar om samhällskunskapsundervisningen vill jag som blivande 

lärare få en ökad förståelse för dessa elever och i förlängningen även kunskap om hur jag 

kan utveckla min undervisning så att den blir så intressant och givande som möjligt för 

dem. 

 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med den här studien är att beskriva hur några gymnasielever på yrkesprogram upp-

fattar samhällskunskapsämnet i skolan vilket görs utifrån följande frågeställningar: 

 

- Vilka uppfattningar har eleverna om samhällskunskap som ämne? 

- Vilka uppfattningar har eleverna om det finns någon mening med att studera sam-

hällskunskap? 

- Vilka uppfattningar har eleverna om det finns något som skulle kunna göra ämnet 

mer intressant och givande? 

 
 
Bakgrund 
 

Yrkesprogrogrammen 
 

Inom den svenska gymnasieskolan finns det 18 olika nationella gymnasieprogram varav 12 

stycken är yrkesprogram. En färdiggången utbildning på ett yrkesprogram leder till en yr-

kesutbildning. Alla yrkesutbildningar innehåller en viss del platsförlagt lärande då eleven 

kombinerar lärande ute på en arbetsplats med skoluppgifter kopplade till detta (Skolverket, 

gymnasieprogrammen). Avslutad utbildning på ett yrkesprogram ger till skillnad från av-

slutad utbildning på ett studieförberedande program inte allmän högskolebehörighet men 

eleven kan läsa in behörigheten genom att välja till och studera fler kurser utöver de som 

ingår i programmet, något som det är få som gör i praktiken (Lindgren 2016). Enligt en 

undersökning av Skolverket (2015, s. 57) trodde sex av tio elever på yrkesförberedande 

program mot nio av tio elever på studieförberedande program att de skulle komma att läsa 

vidare på högskola efter gymnasiet. Bland eleverna på yrkesprogrammen var det sedan 

endast fyra av tio som faktiskt påbörjade högskolestudier. 

 

 

Samhällskunskapsundervisningen på gymnasiet 
 

Samhällskunskap är ett tvärvetenskapligt ämne som utgår ifrån flera olika akademiska äm-

nen som till exempel nationalekonomi, statsvetenskap och sociologi. Idén om att samhälls-

kunskapsundervisningen ska bidra till elevers demokratiska fostran och bildning som med-

borgare har funnits sedan ämnets tillkomst på 1950-talet och har växt i takt med att sam-

hället blivit allt mer komplext. (Bronäs & Selander 2002, s. 75–76). Utöver detta ska ele-
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verna enligt kursplanen (Kursplan 2011) även få kunskaper om samhället, till exempel om 

demokrati, mänskliga rättigheter ekonomi och arbetsmarknad. Eleverna ska också ges möj-

lighet att utveckla olika förmågor så som att analysera olika samhällsfrågor, kritiskt kunna 

granska, tolka och värdera olika slags källor samt kunna uttrycka sina kunskaper på olika 

sätt (Kursplan 2011). I studier av Folke Vernersson och Ann Bernmark-Ottosson (Skolver-

ket 2013, s. 52–53). där lärare fått komma till tals om varför det är viktigt att läsa samhälls-

kunskap uppger de flera orsaker, dels menar de att det är en viktig del i förberedelsen till 

aktiva demokratiska medborgare, till exempel att få kunskaper och ökad förståelse om olika 

samhällsfenomen vilket behövs för att kunna se samband och kritiskt kunna granska olika 

aspekter av samhället. 

 

Viktig kunskap som samhällsdidaktikerna Sture Långström (Skolverket 2013, s. 55) och 

Anja Virta (Skolverket 2013, s. 55) lyfter fram är att eleverna får lära sig att uttrycka sig i 

tal och skrift. Bjessmo (Skolverket 2013, s. 55) pekar på vikten av att lära sig att argumen-

tera, kunna läsa och förstå olika texter som relaterar till samhällsfrågor, söka information, 

analysera bilder samt få en förståelse hur statistik fungerar. På grund av att det är ett tvärve-

tenskapligt ämne och därmed har ett omfattande innehåll så har lärare relativt stor frihet i 

att bestämma hur de vill utforma undervisningen, trots det har forskare i olika studier funnit 

att både hur lärarnas undervisning ser ut och hur de utformar sina prov ofta ser påfallande 

lika ut (Skolverket 2013, s. 56–57). 

 

 

Hur ser undervisningen ut på yrkesprogrammen? 
 

I yrkesprogrammen ingår kursen samhällskunskap 1a1 och den omfattar 50 poäng. Yrkese-

leverna läser endast 50 timmar samhällskunskap medan elever på studieförberedande pro-

gram läser minst dubbelt så mycket (Kursplan 2011). Studier har visat att undervisningen i 

samhällskunskap ofta ser olika ut på beroende på om man går ett yrkesprogram eller ett 

studieförberedande program. Inom yrkesprogrammen förekommer det ofta mer muntlig 

undervisning än på studieförberedande program då det är vanligt att läraren anser att ele-

verna där har svårt för att skriva. Det finns även forskning som visar att både prov och läro-

böcker utformade för yrkesprogrammen har ett enklare upplägg med större fokus på fakta-

kunskaper. Det är också vanligt att man använder sig av ett enklare språk i relation till yr-

keselever (Skolverket 2013, s. 58–59). 

 

 

Undervisning i yrkesämnen och gymnasiegemensamma ämnen 
 

Skolinspektionen har granskat undervisningen på yrkesprogrammen vid ett flertal tillfällen. 

Två av dessa kommer här att presenteras. År 2014 genomförde Skolinspektionen (2014, s. 

6) en granskning av all skolförlagd undervisning på några yrkesprogram. Den tog inte spe-

cifikt upp samhällskunskapsundervisningen men har ändå relevans eftersom den rör alla 

teoretiska ämnen som eleverna läser och där samhällskunskap ingår. De program som 

ingick i granskningen var fordons- och transportprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, 

hotell- och restaurangprogrammet samt industritekniska programmet. 

 

I granskningen konstateras det att yrkeselever finner det mer meningsfullt och motiverande 

att studera de praktiska ämnena eftersom det har koppling till deras framtida yrke och där-

för är något som de kunde identifiera sig med. De anser även att de ämnena innebär att de 

får göra något som känns mer ”som på riktigt”. Det stärks också genom elevernas arbets-
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platsförlagda utbildning (Skolinspektionen 2014, s. 13–16). I granskningen säger eleverna 

att de är besvikna på undervisningen i de gymnasiegemensamma ämnena eftersom den på-

minner för mycket om det de fått lära sig i grundskolan. Eleverna hade hoppats på att få 

lära sig nya saker men tycker att gymnasiet känns som en fortsättning på grundskolan 

(Skolinspektionen 2014, s. 14). 

 

Enligt granskningen har vissa elever svårt att se någon nytta med att läsa de gemensamma 

ämnena utan menar att de känns som en separat, teoretisk del vid sidan av själva yrkesut-

bildningen. Skolinspektionen (2014, s. 15–16) menar att undervisningen därför behöver 

kunna kopplas till arbetslivet i större utsträckning för att eleverna ska bli mer motiverade. 

Något som man menar att lärarna kan förbättra var att oftare och tydligare motivera varför 

man ska lära sig vissa saker. Det är vanligt att lärare ger diffusa eller abstrakta förklaringar 

som eleverna kan ha svårt att förstå fullt ut, som till exempel att det är viktigt att läsa sam-

hällskunskap för att bli mer allmänbildad. Detta menar man inte räcker som motivering 

utan man bör vara mer konkret.  

 

Skolinspektionen (2014, s. 18–19) kom fram till att eleverna ofta saknar kunskap om exa-

mensmålen och vilka krav som ställs på dem i olika ämnen och även om eleverna fått in-

formation kunde de uppleva att de var svåra att förstå. Det är därför viktigt att läraren talar 

om och förklarar målen och kraven för eleverna, inte bara i början av kursen, utan ser till att 

återkomma till dem under kursens gång och tydliggör det för eleverna. 

 

Andra faktorer som kan påverka studiemotivationen är att i högre grad låta eleverna vara 

med och bestämma kring undervisningen (Skolinspektionen 2014, s. 19–20). Vad gäller hur 

undervisningen läggs upp så visar granskningen att lärare ofta lägger undervisningen på en 

låg nivå och istället för att anpassa efter individen så förenklar lärarna för att alla eleverna 

ska klara den. Flera elever i granskningen uppger att undervisningen är för lätt och att den 

inte utmanade dem (Skolinspektionen 2014, s. 20–21). 

 

 

Undervisning i samhällskunskap 
 

2011 granskade Skolinspektionen (2011, s. 6) samhällskunskapsundervisningen på bygg- 

och anläggningsprogrammet, fordons- och transportprogrammet samt industriprogrammet. 

Skolinspektionen (2011, s. 12) kom fram till att yrkeselever oftast har en positiv inställning 

till yrkesämnena eftersom det relaterar till deras framtida yrket. Kärnämnena ser eleverna 

däremot inte som relevanta för yrket och anser därför oviktiga och ej meningsfulla att stu-

dera. Man fann att lärare i praktiken sällan utgår från de programmål som finns för varje 

yrkesutbildning eller gör kopplingar till elevernas yrkesinriktning, detta trots att dessa mål 

ska genomsyra hela utbildningen för att skapa en helhet som eleverna upplever menings-

full. Skolinspektionen hänvisar också till att forskning visar på vikten av detta. 

 

Det fanns dock exempel på när lärare tog in detta i undervisningen, till exempel genom att 

eleverna fick diskutera och ta ställning gällande olika etiska frågor och förhållningssätt 

kopplade till yrkesutövningen. Hos eleverna själva fanns det varierande åsikter i frågan. En 

del elever menade att samhällskunskap är ett viktigt ämne att studera i sig då de inte ville 

tappa det allmängiltiga innehållet i ämnet och ansåg därför inte att det behövs göras någon 

särskild koppling utifrån program. Ett framträdande mönster är dock att elever upplever att 

det är lättare att förstå undervisningen när man utgår ifrån programmålen och inriktningen 

ifråga (Skolinspektionen 2011, s. 13). 
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Skolinspektionen (2011, s. 15) menar att även om lärarnas målsättning är att utgå ifrån 

varje individ i undervisningen är det vanligt att läraren grundar sin undervisning på den bild 

som läraren har av eleverna som grupp. När det gäller yrkeselever så har lärare ofta låga 

förväntningar vilket gör att det finns en risk att man lägger undervisningen på en låg nivå. 

Konsekvensen av det blir att eleverna ofta inte når längre än att de precis uppfyller målen. 

Skolverket varnar här för att låga förväntningar på elever kan bli en självuppfyllande profe-

tia. 

 

Generellt sett utgår lärarna dock ifrån vad eleverna har för förkunskaper och önskemål 

(Skolinspektionen 2011, s. 17). Det är positivt utifrån flera aspekter men nackdelen är att 

läraren i vissa fall fått intrycket att merparten av eleverna inte är så intresserade och därför 

nöjer sig med att få ett godkänt i ämnet. Även detta bidrar till en undervisning som utfor-

mas efter eleverna som grupp och läggs på en låg nivå. En sådan undervisning blir inte ut-

manande för alla elever och begränsar även dem som vill kunna nå ett högre betyg. Lärarna 

i sin tur menade dock att det utifrån ett elevinflytandeperspektiv är rätt att utgå ifrån vad 

eleverna själva har för mål och där hade lärarna uppfattningen att yrkeselever ofta siktar på 

ett godkänt betyg. Skolinspektionen (2011, s. 18–19) betonar dock vikten av att läraren 

även ska se till varje enskild elev och främja varje elevs möjligheter att nå så långt som 

möjligt. 

 

 

Tidigare forskning 
 

Avsikten med detta kapitel är att beskriva forskning som har betydelse för studiens fråge-

ställningar. I detta avsnitt kommer en del av den forskning som finns på området att presen-

teras för att ge en bild av forskningsläget. Nyare forskning har prioriterats framför äldre 

forskning och det är svenska förhållanden som fokuseras. 

 

Rebecka Lennartsson (2013, s. 10–11) har i sin pilotstudie Grabben i skolan intill – mas-

kulinitetsskapande och framtidssyn på byggprogrammet, via en enkät och fältstudier intres-

serat sig för byggelevers tankar och åsikter kring sin utbildning och framtiden. Eleverna 

gav olika svar på varför de hade valt byggprogrammet, för många handlade det om att man 

ville ha ett fysiskt arbete, de menade att de inte var teoretiskt lagda och ville därför inte 

studera vidare, utan målet var att så snabbt som möjligt skaffa sig arbete och egen inkomst. 

Flera elever hade inspirerats av föräldrar eller andra släktingar som själva arbetade inom 

samma område. Ett fåtal elever uppgav att de hade valt programmet i brist på andra alterna-

tiv. Under studien delades en enkät ut där en av frågorna handlade om ifall eleverna ansåg 

att det fanns ämnen som var överflödiga eller onödiga. På denna fråga svarade ungefär hälf-

ten av eleverna ja. Ämnena som eleverna såg minst nytta med var religion, samhällskun-

skap och svenska. Under intervjuer och samtal hänvisade eleverna ofta till att det bara var 

sådan kunskap som kunde appliceras på deras framtida yrkesroll som de ansåg var värt nå-

got att ha. Eleverna visade ett tydligt motstånd mot att behöva plugga för mycket, särskilt 

de teoretiska ämnena och kärnämnena ansåg eleverna var särskilt jobbiga därför ansträngde 

man sig inte mer än nödvändigt utan endast så pass mycket som det krävdes för att få god-

känt på kursen. Skolans lärare försökte föra samman teori och praktik exempelvis genom 

att eleverna på engelskalektionen kunde få arbeta med byggtermer på engelska. Trots dessa 

försök från lärarna sida tycktes eleverna göra en stark åtskillnad mellan teoretiska och prak-

tiska ämnen. 
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Många elever ville prestera bra men hade ändå en negativ inställning till kärnämnena och 

enligt lärarna var inte eleverna motiverade. Såväl elever som lärare visade låga förvänt-

ningar gällande elevernas förmåga (Lennartsson, s. 12, s. 26–27).  

 

Ronny Högberg (2009, s. 49) har i sin etnografiska studie Motstånd och konformitet – Om 

manliga yrkeselevers liv och identitetsskapande i relation till kärnämnena, studerat hur två 

klasser på byggprogrammet i årskurs 1 och 2 förhåller sig till kärnämnena. 

 

Högberg (2009, s. 67–68) intervjuade eleverna om anledningen till att de valt byggpro-

grammet och flertalet menade att det främst grundade sig på ett intresse för att i framtiden 

arbeta inom byggbranschen. Några elever motiverade sitt val med att de gillade praktiskt 

arbete och tyckte att yrkesämnena var intressanta. Andra uppgav att de inte var intresserade 

av att läsa ett studieförberedande program eftersom det var för teoretiskt och ofta medförde 

att man var tvungen att plugga vidare efter gymnasiet och det var något de ville slippa ef-

tersom de ville kunna få jobb direkt efter skolan. 

 

Yrkesämnena var det som eleverna ansåg var det roligaste och viktigaste inom deras utbild-

ning, kärnämnena i sin tur sågs inte som så viktiga eftersom eleverna menade att de sak-

nade relevans för deras framtida yrke. Därför ansågs de ämnena vara onödiga och flera ele-

ver hade velat slippa läsa dem. Högberg (2009, s. 69–71) tolkade deras svar som att kun-

skaper i dessa ämnen kunde vara värdefulla men att de ansåg att de redan lärt sig så mycket 

som de behövde på högstadiet. En del elever menade dock att vissa kunskaper i kärnäm-

nena kunde vara bra att ha men det gällde då att dessa gick att koppla till deras framtida 

yrkesverksamhet, som till exempel att ha tillräckliga kunskaper i svenska för att skriva en 

jobbansökan och liknande. Elever som hade de åsikterna menade att undervisningen borde 

anpassas mer efter deras studieinriktning samt minskas ner något i omfång. Att studera teo-

retiska ämnen på gymnasiet ansågs mest vara för de som skulle läsa vidare, bli chefer eller 

dylikt, inte för dem som skulle bli arbetare. Eleverna tyckte att både kärnämnena och 

undervisningen i sig var tråkig eftersom det handlade mycket om att sitta stilla och lyssna 

på läraren eller att skriva. 

 

Eleverna hade en komplex syn på betygen i ämnena som relaterade till deras framtid inom 

byggbranschen. Det som hade störst betydelse för elevernas inställning var vad en framtida 

arbetsgivare som mest kunde tänkas kräva för betyg av sina anställda. Eleverna balanserade 

mellan att försöka att varken framstå som en ”plugghäst” eller att verka allt för dum och 

obildad. De ville inte heller lägga ner mer energi än vad som krävdes för att få ett för dem 

ok betyg i kärnämnena. Detta föranledde att eleverna valde att lägga sig på en miniminivå 

gällande ambitioner och studier för att försöka uppnå betyget godkänt (Högberg 2009, s. 

143–144, s. 154). 

 

Åsa Forsberg (2011, s. 40) har i sin avhandling Folk tror ju på en om man kan prata – deli-

berativt arrangerad undervisning på gymnasieskolans yrkesprogram, undersökt i vilken 

mån deliberativ undervisning påverkar manliga yrkeselevers intresse för politik- och sam-

hällsfrågor (Forsberg 2011, s. 12). Eleverna som deltog gick på bygg, el, vvs, träteknik 

samt svetsprogrammet. De deliberativa samtalen arrangerades vid ett lektionstillfälle varje 

vecka under ett läsår vid något som kallades veckans spaning. Eleverna fick turas om att 

välja ut och förbereda den fråga som skulle diskuteras vilket till exempel kunde vara ett 

problem eller en händelse. Efter diskussionerna fick eleverna även ge uttryck för sina egna 

tankar utifrån det som diskuterats. 
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Resultatet visade att eleverna som deltog i undersökningen hade ett lågt intresse för politik- 

och samhällsfrågor både före och efter försöken. Det fanns dock några elever som uppgav 

ett ökat intresse. Det visade sig också att eleverna uppskattade det deliberativa inslaget och 

tyckte att det hade varit det bästa på hela kursen. Efter kursen var det fler som ansåg att det 

är viktigt att sätta sig in i olika samhällsfrågor och poliska frågor och flera hade börjat dis-

kutera politik oftare med sina lärare (Forsberg 2011, s. 53–54). Även fast alla eleverna vid 

kursens slut var positiva och menade att samhällskunskapsundervisningen ger viktiga kun-

skaper och allmänbildning var de flesta av dem mest fokuserade på att få ett jobb och tjäna 

pengar. Flera elever ansåg att man kunde minska tiden eller till och med ta bort samhälls-

kunskapsundervisningen för deras del då de ansåg att det var mycket som de inte skulle ha 

någon nytta av senare (Forsberg 2011, s. 57–60, s. 70–71).  

 

De elever som intervjuades enskilt var väldigt nöjda med den deliberativa undervisningen. 

Forsberg (2011, s. 74–77) diskuterar hur elevernas syn på kunskap och lärande kommer 

fram i intervjuerna där det är tydligt att de skiljer på den samhällskunskapsundervisning de 

annars brukar ha, när läraren exempelvis håller en genomgång om något som man inte 

visste någonting om innan, till skillnad från diskussionerna när man kommer in med en 

egen åsikt i en fråga och diskuterar. Lärande i samhällskunskap var enligt eleverna när lära-

ren lär ut någonting helt nytt till dem. Eleverna tyckte däremot att de hade lärt sig mer om 

hur man diskuterar och argumenterar. Att eleverna fick välja diskussionsämne själva tyck-

tes även ha engagerat eleverna. 

 

De elever som deltog i fokusgruppsintervjuer uppgav liknande svar kring hur de upplevt 

undervisningen. När skillnaderna mellan en vanlig lektion och en spaningslektion togs upp 

menade eleverna att de på de sistnämnda själva fick vara mer aktiva vilket var något de 

uppskattade, de kände även att de blev mer seriösa eftersom spaningarna kändes mer enga-

gerande för dem. Eleverna ansåg att spaningarna krävde mer av dem, eftersom alla förvän-

tades uttrycka sin åsikt var man tvungen att hänga med. Detta jämfördes med en vanlig 

lektion på vilka eleverna menade att man kunde välja att bara sitta om man ville, att någon 

står framme vid tavlan och pratar ansågs inte kräva något större engagemang från dem. 

Eleverna tyckte även att det var tråkigt att läsa och sedan svara på frågor skriftligt, det var 

något man gjorde bara för att få det gjort och för betygens skull (Forsberg 2011, s. 79–82). 

Att utveckla den kommunikativa förmågan menade eleverna var den viktigaste lärdomen 

från spaningarna eftersom det ansågs viktigt att kunna uttrycka sina åsikter oavsett vad man 

planerar att arbeta med i framtiden (Forsberg 2011, s. 84). 

 

 

Metod 
 

Fenomenografi 
 

Denna studie utgår ifrån en fenomenografisk ansats. Fenomenografin startade som en empi-

risk forskningsmetod som främst har använts inom pedagogisk och didaktisk forskning. 

Över tid har metoden kommit att utvecklas till en metodologisk och epistemologisk teori 

(Kroksmark 2007, s. 4, 6). Inom fenomenografisk forskning intresserar man sig för hur 

människor uppfattar företeelser i sin omvärld. En viktig utgångspunkt är att man inte uttalar 

sig om hur något är utan det handlar om att beskriva hur människor uppfattar något (Lars-

son 1986, s. 12). Utgångspunkten är att det alltid finns skillnader i hur olika människor upp-

fattar en och samma företeelse (Kroksmark 2007, s. 4). Fokus ligger alltså särskilt på skill-

nader i sätt att uppfatta saker snarare än vilka likheter som finns. Inom fenomenografin ut-
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går man ifrån att det finns ett begränsat antal sätt att se på en och samma företeelse. Hur 

människor förstår sin omvärld är beroende av vad vi har lärt oss och detta lärande är något 

som pågår under en människas hela liv. Alltså är det möjligt att det sätt man förstår olika 

företeelser kan komma att ändras över tid. Fenomenografin vill bidra till en djupare förstå-

else av människors lärande samt deras skilda sätt att förstå världen (Dahlgren & Johansson 

2011, s. 122). Det faktum att människor kan uppfatta samma sak på olika sätt får också vi-

dare konsekvenser och Kroksmark (2007, s 7–8) menar att människor därför ”förstår, hand-

lar och orienterar sig i världen på kvalitativt olika sätt”. 

 

Två viktiga begrepp inom fenomenografisk teori är första och andra ordningens perspektiv. 

Första ordningens perspektiv handlar om hur något är rent objektivt, det är något som ob-

serveras utifrån. Andra ordningens perspektiv rör hur någon upplever något och det är detta 

som fenomenografin är inriktad på (Larsson 1986, s. 12). Fenomenografin strävar efter att 

göra människors olika uppfattningar av verkligheten så stor rättvisa som möjligt. Det föran-

leder att fenomenografin inte kan utgå ifrån förutbestämda teorier utan beror på vad det är 

man studerar och vad som kommer fram i undersökningen. En av fenomenografins styrkor 

kan sägas vara att ”fenomenografin anpassas till en föränderlig verklighet och till skilda 

innehåll istället för att via en snäv teoriram försöka anpassa verkligheten till en vetenskap-

lig modell” (Kroksmark 2007, s. 5).  

 

Fenomenografin ska ses som en avbildande beskrivande ansats som snarare än att eftersöka 

någon slags absolut sanning söker beskriva människors individuella uppfattningar (Kroks-

mark 2007, s. 6, s. 8). Syftet med fenomenografisk forskning är inte att förklara varför 

människor upplever en företeelse på ett visst sätt utan det handlar om att beskriva erfarand-

et av en företeelse samt på vilka sätt dessa skiljer sig från och liknar varandra (Kroksmark 

2007, s. 14). Det centrala resultatet är dock inte de enskilda individernas uppfattningar utan 

den helhetsbild som dessa tillsammans utgör (Olsson & Sörensen 2011, s. 176). En tanke 

med fenomenografisk forskning är att den kunskap som erhålls från de beskrivna uppfatt-

ningarna ska kunna användas direkt i undervisningen (Kroksmark 2007, s. 14–15).  
 

 

Val av metod 
 

I denna studie valdes en kvalitativ metod i form av samtalsintervjuer. Metoden valdes ef-

tersom syftet med studien är att få ökad förståelse och kunskap utifrån intervjupersonernas 

perspektiv. Samtalsintervjuer är särskilt lämpliga när man vill undersöka människors upp-

fattningar om olika företeelser. Fördelarna med metoden är att den möjliggör en djupare 

förståelse genom att den ger informanten möjlighet att utveckla sina resonemang samt att 

intervjuaren har möjlighet att följa upp svaren och ställa följdfrågor (Esaiasson et al. 2017, 

s. 260–261). Detta föranledde att valet föll på att göra semistrukturerade intervjuer. En in-

tervjuguide med frågor och förslag på möjliga följdfrågor upprättades. Denna guide finns 

med som bilaga 2. Enligt Bryman (2011, s. 413 419) ska det vid semistrukturerade inter-

vjuer läggas stort fokus på hur informanten uppfattar intervjun vilket medför att det är vik-

tigt att vara öppen för att varje enskild intervju kan se något olika ut. Beroende på hur in-

tervjupersonen svarar kan det till exempel bli nödvändigt att ändra ordningsföljden på frå-

gorna eller komma med helt nya frågor medan intervjun pågår. 
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Urval och utförande 
 

Då syftet är att undersöka yrkeselevers uppfattningar om samhällskunskap föll det sig na-

turligt att intervjua yrkeselever på gymnasiet som just nu läser eller nyligen har läst sam-

hällskunskap. Då den tidigare forskning som tas upp är inriktade på elever som studerar på 

yrkesprogram som domineras av pojkar bestämde jag mig för att göra intervjuer med elever 

som går på pojkdominerade program. Att det blev just el- och energiprogrammet och bygg- 

och anläggningsprogrammet rör sig om ett bekvämlighetsurval, det var de klasser som upp-

fyllde kriterierna och som rekommenderades till mig av de lärare som jag kontaktade för att 

hitta elever att intervjua. Ett informationsbrev skickades ut till lärare och mentorer i förväg 

och presenterades även vid mina besök i klasserna samt togs upp vid varje intervjutillfälle. 

Detta brev finns med som bilaga 1.  

 

Vid fenomenografiska studier är det vanligt att intervjua upp till 20–50 personer, särskilt 

när det handlar om att få fram så många uppfattningar som möjligt. Undersöker man en 

mindre grupp, som här, är antalet ofta mindre (Larsson 1986, s. 31). Av tidsmässiga och 

omfångsmässiga skäl sattes målet att finna minst sex respondenter till studien vilket också 

uppfylldes. Intervjuerna genomfördes under två olika dagar och skedde enskilt med varje 

elev. Jag kände inte till någon av eleverna sedan tidigare. Intervjuerna med de tre eleverna 

på el- och energiprogrammet genomfördes dag 1 och skedde i ett konferensrum på skolan. 

Dörren till rummet var stängd och det fanns inga andra personer i närheten utanför. Dag 2 

utfördes intervjuerna med de tre eleverna på bygg- och anläggningsprogrammet och dessa 

skedde i ett av skolans grupprum. Elevernas klasskamrater befann sig i klassrummet bred-

vid tillsammans med sin lärare som höll en lektion med dem. Dörren var stängd men var ej 

låst. Det handlar dock om dörrar av relativt kraftig modell och samtalen med eleverna torde 

inte ha hörts ut. Varje intervju tog ca 10 minuter. För att dokumentera intervjuerna spelades 

de in på en mobiltelefon och sedan transkriberats och analyserats. 

 

 

Bearbetning och analys 
 

För att analysera insamlad empiri har en fenomenografisk analysmetod använts. Metoden är 

utvecklad för att analysera data från enskilda individer vanligtvis insamlade genom halv-

strukturerade intervjuer vilket även är fallet här (Dahlgren & Johansson 2011, s. 122). De 

inspelade intervjuerna skrevs först ut i sin helhet för att underlätta läsning och vidare ana-

lys. Analysen utgår ifrån det Larsson (1986, s. 31, s. 36–38) skriver i sin bok Kvalitativ 

analys – exemplet fenomenografi. Materialet lästes igenom i sin helhet ett flertal gånger. 

När materialet började kännas tillräckligt bekant påbörjades sökandet efter signifikanta ut-

talanden och skiljdes ut från den övriga texten, först preliminärt genom överstrykning med 

märkpenna och senare efter upprepad genomläsning klipptes de passager ut från de över-

strukna uttalandena som ansågs vara centrala för studien. Varje passage markerades så det 

framgick vilken elev det var som uttalat sig. Genom att jämföra likheter och skillnader 

kunde olika mönster skönjas och preliminära kategorier började ta form. När kategorierna 

tagit form namngavs de för att fånga kärnan i de olika uppfattningarna. Det är viktigt att 

kategorierna lyckas återge den variation som finns i de olika svaren samt att de skiljer sig 

kvalitativt från varandra. Kategorierna ska framstå som rimliga av en oberoende bedömare 

men det är samtidigt möjligt att ett annat kategorisystem skulle kunna fungera på samma 

data. Den faktiska arbetsgången varit något mer komplicerad än vad som beskrivits ovan på 

så vis att jag vid flera tillfällen omarbetat grupperingar och kategorier efter upprepad läs-

ning och jämförelser. 
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Karakteristiskt för den fenomenografiska ansatsen är att man undviker att utgå ifrån be-

stämda teorier om de fenomen som ska undersökas utan att det finns en öppenhet för det 

som kommer fram i intervjuerna. Detta yttrar sig i att forskaren analyserar det manifesta 

innehållet för att skapa sig en förståelse av företeelsen. När analysen är klar kan man se om 

det finns några relevanta teorier (Larsson 1986, s. 23, s. 25).  

 

Beskrivningarna av kategorierna kan ses som ett slutresultat i sig vars innehåll man kan dra 

slutsatser utifrån och lära sig av som lärare. Larsson (1986, s. 23–25) menar att resultaten 

kan användas på flera sätt. Dels av lärare själva genom att reflektera över sig själv som lä-

rare och den verksamhet man bedriver. Att känna till olika uppfattningar som elever har 

kring undervisning gör det lättare att känna igen dem även hos sina egna elever. Enligt stu-

dier kan lärare med denna insikt lättare förstå hur eleverna resonerar och har då större möj-

lighet att försöka påverka deras uppfattningar genom att göra dem medvetna om och få dem 

att reflektera över sina egna uppfattningar. 

 

Larsson skriver: 

 
Man kan nämligen resonera så, att uppfattningar ofta fungerar som tankeramar, som 

hindrar människor att fullt ut tillvarata de möjligheter som trots allt finns. Kan man 

presentera alternativa resonemang har man ju ett underlag för reflektion, som är ut-

gångspunkten för eventuella förändringar av människors sätt att lära (Larsson 1986, s 

24). 

 

 

Etiska överväganden 
 

För humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning har vetenskapsrådet formulerat fyra 

forskningsetiska principer (Davidson & Patel 2011, s. 62–63) som alla har tillämpats på 

denna studie. De fyra principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiali-

tetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att de som deltar i en studie ska informeras om vad som är syf-

tet med studien samt vad deras eget deltagande kommer innebära (Davidson & Patel 2011, 

s. 63–64). Denna information fick både lärare och elever ta del av genom det informations-

brev som delades ut. Vid varje intervjutillfälle fick eleverna läsa igenom brevet igen samt 

att de även fick de viktigaste delarna berättade för sig muntligt.  

 

Samtyckeskravet innebär att alla tillfrågade deltagare bestämmer själva om de ska medverka 

eller ej (Davidson & Patel 2011, s. 63). Att deltagande i studien var helt frivilligt togs upp i 

informationsbrevet som nämndes ovan. Det togs även upp muntligt ytterligare en gång före 

varje intervju. Då alla elever var minst 18 år gamla behövdes det inget godkännande från 

föräldrar.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som deltagarna själv lämnar samt uppgifter 

som forskaren får av andra personer om deltagarna ska behandlas konfidentiellt, det vill 

säga att det säkerställs att inga utomstående kan få tillgång till materialet liksom att delta-

garna ej kan identifieras i det färdiga arbetet (Davidson & Patel 2011, s. 63). Deltagarna i 

den här studien har fått nya påhittade namn och skolans namn nämns inte. Deras ålder, kön 

och vilket gymnasieprogram de studerar på finns dock med. Mot bakgrund av detta bedöms 

det inte föreligga någon risk för identifiering. Deltagarna har informerats om att det endast 
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är författaren till studien, handledare och examinator som kan få tillgång till de inspelade 

intervjuerna och de transkriberade texterna samt att dessa kommer att förstöras när studien 

är godkänd.  

 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in om enskilda personer endast får 

användas för forskningsändamål (Davidson & Patel 2011, s. 63). Som nämndes tidigare så 

kommer uppgifterna endast att användas till den här studien och allt insamlat material 

kommer att förstöras när studien är avslutad. 

 

 

Presentation av skolan och eleverna 
 

Skolan där studien har genomförts finns i en liten kommun i Mellansverige. Det går ca 600 

elever på skolan där det finns det 12 nationella program. Alla elever som har deltagit i stu-

dien går tredje året på gymnasiet. Fem av eleverna är pojkar och en elev är flicka. Eleverna 

är alla 18 år förutom flickan som är 19 år. På el- och energiprogrammet finns det en inrikt-

ning, elteknik medan bygg- och anläggningsprogrammet har två inriktningar vilka är hus-

byggnad och måleri. Nedan följer en kort presentation av eleverna. Namnen är fingerade. 

 

Adam valde el- och energiprogrammet av en slump. Han skulle egentligen ha gått en annan 

yrkesutbildning men ångrade sig precis innan skolan började då han kände att han inte 

skulle orka pendla varje dag. Efter examen planerar han att göra klart sin lärlingstid och 

sedan vet han inte riktigt men tror att det blir arbete.  

 

Bosse valde att gå el- och energiprogrammet efter att ha haft praktik hos en elektriker när 

han gick på högstadiet. Hans plan efter examen är att söka arbete men menar att det kan bli 

lite svårt då man behöver ha gjort klart sina lärlingstimmar och det är inte så många firmor 

som tar emot lärlingar.  

 

Calle går el- och energiprogrammet då hans betyg inte var tillräckliga för att söka in på 

något annat program. Han är dock nöjd med utbildningen då han menar att den ger bra 

jobbmöjligheter efter examen eftersom man blir behörig både för heminstallation av el samt 

elinstallation inom industri. Han säger att han vill börja jobba direkt efter skolan. 

 

Diana går på bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning mot måleri. Hon har tidi-

gare gått kortare perioder på andra gymnasieutbildningar men har hoppat av då hon kände 

att ingen av dem passade henne. Hon valde till sist den utbildning hon går nu efter att ha 

funderat på vad hon kunde tänka sig att stå ut med under de tre sista åren i skolan. Efter 

examen vill hon börja arbeta. Hon vill inte hålla på med måleri resten av livet men tycker 

att det är bra start och något tryggt att kunna falla tillbaka på.  

 

Emil går bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning mot husbygge. Då många i 

hans familj arbetar inom industri och som egenföretagare så kände han att han ville testa 

något annat och därför blev det bygg. Tyvärr missades frågan om vilka framtidsplaner han 

har. 

 

Felix går bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning husbygge. Han säger att det 

går i släkten att vara snickare vilket gjorde att det kändes som det rätta valet. Efter examen 

hoppas han kunna få sommarjobb på den arbetsplatsen där han gjorde sin praktik och han 

säger att det som gäller sedan är att försöka skaffa arbete. 
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Resultat 
 

Nedan presenteras studiens resultat i form av de olika beskrivningskategorier som fastställ-

des vid analysen. Resultatet visar på elevernas olika uppfattningar av samhällskunskapsun-

dervisningen i skolan utifrån de tre frågeställningarna som ställdes i början av studien. 

 
 

Uppfattningar om ämnesinnehållet 
 

Ett ganska intressant ämne 
 

Tre av studiens sex respondenter beskriver ett intresse för ämnet samhällskunskap. Diana är 

den som uttrycker mest intresse för ämnet genom att hon beskriver flera saker i innehållet 

som hon tycker är bra och intressant samt varför hon tycker det är bra att studera dessa om-

råden: 

 
Ja men alltså själva innehållet i sig är väl egentligen ganska bra. Nu har vi ju gått ige-

nom det här senaste med ekonomi, hur arbetsmarknaden fungerar, det här med räk-

ningar och vad som händer om man inte betalar dem och sådant tycker jag är viktigt. 

Och samma det här med, just att vi har haft valet i år också, så har det varit väldigt bra 

att gå igenom hur röstar man egentligen, lite om vad de olika partierna står för, man har 

fått väldigt mycket vägledning så. Så själva innehållet känns ju bra. 

 

Bosse och Emil uttrycker också ett intresse för samhällskunskap men är inte lika utförliga 

och positiva i sina beskrivningar. Bosse beskriver ämnet som ”en vanlig kurs, inget speci-

ellt”. När han ombeds att utveckla sina tankar säger han ”alltså, jag kan det ju ganska bra, 

men kul och kul, ja helt ok, jämfört med vissa andra ämnen”. Ämnen som han då jämför 

med är historia och religion. När han tillfrågas om vad skillnaden är menar han att ”det är 

bara att jag är mer intresserad av det som sägs, eller det de lär ut, än i andra ämnen”. På 

frågan om vad han tycker är intressant så säger han ”det är typ, lite politik kanske, ganska 

roligt, det är intressant”. 

 

Emil tycker att han har lärt sig mycket under det senaste halvåret som han inte kunde tidi-

gare men på frågan om han tycker att det har varit roligt eller intressant säger han ”nej jag 

kan ju inte sitta still så roligt vet jag inte, men intressant i alla fall, nu ska man ju flytta 

hemifrån snart så det är väl bra att man lär sig om ekonomi och sådant där så”. Just eko-

nomi är det som han benämner som minst intressant samtidigt som det kanske är det viktig-

aste att lära sig. 

 

 

Mycket upprepningar drar ner intresset 
 

Tre av respondenterna anser att ämnet förvisso kan vara intressant men att det blir mycket 

upprepningar i undervisningen med saker som de antingen redan läst i skolan tidigare eller 

kan innan av andra orsaker. Calle säger till exempel ”alltså det är ju lite intressant, men 

alltså, man har ju redan gått igenom det där förut” och hänvisar sedan till det de har lärt sig 

på högstadiet och mellanstadiet. Adam visar på liknande tankar när han beskriver samhälls-

kunskapen med orden ”det kan vara både intressant och långtråkigt” och ”man kan lära sig 

mycket men samtidigt inte så mycket”. När jag frågar hur han tänker då säger han att ”saker 

som man redan vet kan komma upp ganska mycket”. Ibland är det dock saker man inte vet 
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någonting om och då tycker han att det kan vara lite roligare. Han menar att även om man 

går in djupare på vissa saker som man redan vet så har man redan tröttnat, samtidigt menar 

han att det såklart är bra att man läser det.  

 

Diana tar upp en liknande problematik. Eftersom hon är ganska intresserad av ämnet sedan 

innan så menar hon att hon redan har koll på en del saker som tas upp och då är det tråkigt 

att gå igenom det igen. Samtidigt kan hon känna att även fast man vet en del om ett visst 

fenomen ”till exempel, avkastning det vet man ju vad det är, men man kan kanske inte rik-

tigt förklara det och sådana saker, så det är ju mycket sådant i sådana fall”. Det som skiljer 

hennes uppfattning från de andra två är att hon kan se en mening med att fördjupa sig mer i 

ett område som man redan har läst och lära sig mer. 

 

 

Onödigt ämne 
 

Det är en elev som menar att samhällskunskapen inte är intressant för honom alls. Felix 

svarar på följande sätt om hur han ser på samhällskunskapen i skolan: ”Helt onödigt, jag 

förstår inte varför vi ska ha det när vi ska bli snickare”. 

 

 
Uppfattningar om undervisningen 
 

Vill undvika att läsa och skriva 
 

När eleverna ombeds beskriva undervisningen och vilken typ av undervisning de föredrar 

så är det flera som på olika sätt uttrycker att de helst vill arbeta med arbetsuppgifter munt-

ligt hellre än att skriva och läsa. Bosse tycker att undervisningen ser ganska lika ut, de får 

ofta uppgifter av olika slag där de ska svara på frågor eller förklara olika ord, läraren brukar 

även hålla genomgångar. Ibland kan de få i uppgift av läraren att diskutera olika frågor som 

de sedan går igenom tillsammans i slutet på lektionen. När han tillfrågas om vad han tycker 

om det svarar han ”skönare, så slipper man, då behöver man inte jobba lika mycket” men 

menar också att ”man lär sig ju lika mycket så, då kör jag hellre så än ensamarbete”. Han 

tycker att undervisningen fungerar ganska bra.  

Calle gillar också den här typen av arbete och säger att ”ja vi har rätt så bra lärare så vi bru-

kar ha mest såhär, mycket diskussioner och sådant, så man inte bara behöver sitta och 

plugga och skriva så mycket, det tycker jag är bra, eftersom jag inte tycker om att sitta och 

läsa en hel dag”. De brukar få något prov och någon uppgift då och då men det är inte 

mycket. Han säger att ”jag tycker mest om när man sitter och pratar och diskuterar istället 

för att sitta och bara läsa och skriva och svara på frågor. Typ grupparbeten och så, så man 

får vara med andra”. Emil berättar att läraren själv pratar mycket och använder mycket Po-

werPoints. Den sista halvtimmen av lektionen så brukar de få jobba själva men de får även 

göra mycket hemma. Han tycker att det är skönt med upplägget som de har, ”att sitta och 

lyssna också, för det är enklare det än att sitta och läsa i en bok”. 

 

 

Undervisningen är tråkig 
 

Adam tycker att undervisningen är tråkig. Han beskriver att undervisningen ofta består av 

arbete med uppgifter som läraren går igenom i början och som de sedan får arbeta med, 

eller att läraren har en genomgång på tavlan som de får lyssna på. Sedan blir det ofta något 
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prov på slutet av arbetsområdet. Angående hur han ser på undervisningen säger han att ”det 

är alltid likadant tycker jag, det är ingen skillnad”. Det tycker han är tråkigt men säger att 

”man är ju van vid det, man har gjort det i flera år nu, så det blir ju samma sak varenda dag 

ungefär”. 

 

 

Öppen för att arbeta på olika sätt 
 

Två av eleverna beskriver en varierad undervisning och uttrycker inga preferenser för var-

ken det ena eller det andra sättet. Diana berättar att deras lärare ofta har genomgångar. 

Ibland får de se på film vilket hon tycker är bra så att de får lite avbrott och att det inte bara 

blir att läraren står och pratar. De brukar även få arbeta själva, till exempel med frågor de 

får av läraren eller frågor som finns i läroboken. I slutet av varje lektion brukar de åter-

koppla och eventuellt gå igenom svaren på frågorna de jobbat med eller vad som händer 

nästa lektion. Hon är nöjd med upplägget men säger att genomgångarna ibland kan bli lite 

väl långa ”så man känner att kan vi inte bara få göra någonting snart, att man känner att jag 

orkar bara inte ta in mer information, kan du vara tyst”. Felix berättar att de brukar få arbeta 

på olika sätt, både skriftligt och muntligt, i olika grupper. Utöver ekonomi och debattinlägg 

så kan han inte komma på fler saker för stunden. Han tycker att det fungerar bra att arbeta 

som de gör. 

 

 

Uppfattningar om meningen med att studera samhällskunskap 
 

Det är meningsfullt att studera samhällskunskap 
 

Tre av eleverna tycker att det är meningsfullt att studera samhällskunskap och beskriver 

olika saker som de menar är viktiga att kunna. Diana ser flera syften med att studera sam-

hällskunskap: 

 
Jag tänker att det är bra, att förstå, för mycket handlar ju om att man ska förstå hur 

samhället är uppbyggt. Och även förstå för- och nackdelar med att vi har det väldigt 

bra i Sverige som har demokrati och sådana där saker. Att man kanske lär sig att upp-

skatta det på ett annat sätt, och förstår vikten av det. Och just att man jämför med andra 

länder som inte har demokrati, hur ser det ut där och hur fungerar det. Så att det tycker 

jag väl är bra.  

 

På frågan om han ser någon mening med att studera samhällskunskap svarar Emil följande: 

”Ja det tycker jag väl. För du lär dig också om demokrati och sådär och om ekonomi. Och 

sådant där. Men det är viktigt att kunna det också. Ekonomi är viktigt att kunna, till exem-

pel när man ska flytta hemifrån”. När jag ber honom utveckla kring det han sade om demo-

krati så säger han att ”jag tycker det är intressant, det tycker jag, varför man ska lära sig det, 

vi har ju det i kursplanen, det är väl bara att tugga i sig och sitta och lyssna”. När han om-

beds svara utifrån hur han själv tänker svarar han att ”ja det är klart jag kan ha användning 

för det liksom, för du lär dig väl grunden i princip här, så kan du förklara för någon annan 

också. Det är väl bra”. 

 

Bosse utvecklar inte sina tankar i samma utsträckning som de två föregående respondenter-

na men han menar att samhällskunskap är ett ämne som är ganska viktigt, varför det är vik-

tigt är för att man ska ”få lite koll på, jag vet inte riktigt, men ja det är väl ett ämne som är 
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viktigt ändå, som man behöver typ kunna”. Han säger också att det är viktigt för allmän-

bildningens skull. 

 

 

Man behöver bara vissa kunskaper 
 

Felix tycker bara att man behöver vissa kunskaper i samhällskunskap. Han säger först att 

han inte ser någon mening med att studera samhällskunskap men när han ombeds utveckla 

detta så ger han lite olika svar. Till exempel tillfrågas han om varför han inte tycker att det 

är viktigt och då svarar han ”alltså det, ja, jo, viktigt och viktigt, det kanske är viktigt då, 

men man vet typ om politiken och sådant”. Han menar att han redan kan det han behöver 

kunna om det. Han tillfrågas om det möjligtvis skulle kunna ha någon betydelse för fram-

tida arbete och då säger han ”jo ekonomin och sådant, det är väl bra att veta i alla fall, det 

måste man ju veta sen när man ska ut och jobba”. Kunskaper i ekonomi anser han även har 

betydelse för honom själv som person men i övrigt tycker han inte att ämnet är så viktigt. 

 

 

Vet inte 
 

Adam säger att han inte vet vad han skulle kunna ha för nytta av att ha studerat ämnet. Han 

tillfrågas om han skulle kunna ha användning för det för sitt framtida yrke och då svarar 

han att det kan man säkert ha men han har själv ingen aning om hur. Han får slutligen frå-

gan om det kan vara bra saker att ha kunskaper i samhällskunskap rent allmänt på vilket 

han svarar att ”ja det är svinbra”. 

 

 

Ser ingen större mening 
 

Calle svarar på följande sätt på frågan om han ser någon mening med att studera samhälls-

kunskap: ”Ja egentligen inte eftersom vi går igenom samma saker men det är ju om man 

ändrar och letar på nya saker”. När han ombeds att svara utifrån hur det ser ut för nuva-

rande så säger han ”nej inte alls, samma sak när dom man har på praktik frågar vad man 

pluggar för något så säger man samhällskunskap, då säger dom, varför gör ni ens det, det 

gjorde ni ju på högstadiet och lågstadiet”. För att förtydliga så menar Calle att han inte ser 

någon större mening med studierna på grund av att han upplever att han redan har gått ige-

nom allt de håller på med och det enda som skulle kunna göra det mer meningsfullt vore att 

få lära sig helt nya saker. 

 
 

Finns det något som skulle kunna göra ämnet mer intressant och givande? 
 

Mer verklighetsbaserad undervisning 
 

Diana önskar en mer konkret undervisning och kommer med flera exempel på vad hon me-

nar med detta:  

 
Ja men det är väl kanske om man skulle få någon chans att träffa någon som kan be-

rätta om, om man tar då demokrati som ett exempel, om man får träffa någon som levt 

i ett land där det inte är demokrati och som får berätta, då blir det helt plötsligt från ett 

annat perspektiv än att bara läsa i en bok för att det blir ju väldigt såhär generaliserat. 
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Det kanske finns andra dimensioner till det också. Och det här med att till exempel om 

man tar ekonomi som ett annat exempel, att man får träffa någon som varit hos Krono-

fogden, att man får se den sidan av myntet också. Hur jobbigt det var att kämpa sig 

tillbaka. Nu har vi i och för sig Lyxfällan på tv men ändå, att få träffa någon och ställa 

lite frågor och sådana här saker. 

 

 

Få lära sig nya saker 
 

Calle säger flera gånger under intervjun att han vill lära sig nya saker och så här svarar han 

på frågan om vad som skulle kunna göra undervisningen mer intressant och givande: ”Ja 

typ om man kollar upp vad olika skolor redan har gjort så man kan få lite nya saker att träna 

in, istället för samma saker hela tiden”. 

 

 

Vet ej 
 

Adam säger att det säkert finns saker som kan påverka men säger att han inte vet vad. 

 

 

Intresset kan inte påverkas 
 

Tre av eleverna menar att det inte går att påverka deras intresse. Bosse anser inte att det 

finns något som skulle kunna göra undervisningen mer intressant utan menar att ”det jag 

tycker är kul är kul och det som är tråkigt är tråkigt”. 

 

Emil tror inte heller att det finns något som skulle kunna få honom mer intresserad av sam-

hällskunskap, han menar att det räcker att kunna grunderna, ”sen behöver jag inte gå in på 

det finstilta, ja jag har grunden liksom”. Felix säger att han inte tror att det finns något som 

skulle kunna få honom mer intresserad av ämnet då han inte har något intresse av det alls. 

 

 

Diskussion 
 

Studiens syfte var att beskriva hur några gymnasielever på yrkesprogram beskriver sam-

hällskunskapsundervisningen i skolan utifrån frågeställningarna vilka uppfattningar elever-

na har om samhällskunskapen som ämne, vilka uppfattningar eleverna har om meningen 

med att studera samhällskunskap samt om eleverna har åsikter om det finns något som 

skulle förbättras i samhällskunskapsundervisningen.  

 

I denna del kommer det att föras en diskussion kring vilken roll valda metoder kan ha spelat 

för resultaten. Sedan kommer studiens resultat att diskuteras i relation till frågeställningarna 

och relateras till tidigare forskning samt bakgrund. Kapitlet avslutas med en sammanfat-

tande slutsats samt förslag på vidare forskning på området. 

 

 

Metoddiskussion 
 

De metoder som har använts i den här studien presenterades under rubriken metod. För att 

besvara studiens frågeställningar och uppfylla studiens syfte har en kvalitativ metod an-
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vänts i form av semistrukturerade intervjuer som sedan har bearbetats med fenomenografisk 

analysmetod (Dahlgren & Johansson 2011, s. 122). Denna metod ansågs passa eftersom jag 

ville sätta elevernas uppfattningar i centrum och fenomenografi handlar om att undersöka 

människors uppfattningar av olika företeelser (Larsson 1986, s. 12). Valet föll på att göra 

muntliga intervjuer då jag ville ha möjlighet att följa upp elevernas svar och om de ville, 

fritt låta dem utveckla sina resonemang (Bryman 2011, s. 413–419).  

 

Även om tid ägnats åt förberedelser och träning för att utföra intervjuer var det svårt att få 

vissa elever att komma med några längre resonemang eller att djupare utveckla sina svar 

vilket faktiskt var något överraskande. Om det beror på intervjuteknik eller att eleverna inte 

hade så mycket att säga om ämnet är svårt att svara på men möjligen borde fler följdfrågor 

ha utformats för att få rikare svar. En mer van och kunnig intervjuare hade säkert fått fram 

mer svar men jag är trots det nöjd eftersom jag anser att jag fick svar på mina frågor. Möj-

ligtvis kunde eleverna ha svarat utförligare på en enkät men då hade det inte varit möjligt 

med följdfrågor som var anpassade efter respondenternas svar på olika frågor. Dessutom 

uppfattades det som att respondenterna tyckte att vissa frågor var svåra att förstå och vid en 

enkät hade det inte varit möjligt att förtydliga dem för respondenterna. Att komplettera in-

tervjuerna med enkäter hade kunnat vara ett alternativ.  

 

Jag anser att intervjufrågorna fångar syftet och frågeställningarna men i efterhand kan jag 

konstatera att det möjligtvis hade varit önskvärt med mer specifika frågor för att underlätta 

respondenternas förståelse av frågorna och därmed deras möjligheter att svara mer utförligt. 

Detta tas till exempelvis upp av Repstad (2007, s. 83) som menar att det är att föredra att 

ställa konkreta frågor om respondenternas vardag hellre än att ställa allmänna frågor vilket 

jag i huvudsak gjorde. En semistrukturerad intervjuguide upprättades med ambitionen att 

ställa samma frågor på ett likvärdigt sätt till alla respondenterna, samtidigt som denna typ 

av guide lämnar öppet för respondenten att i viss mån styra hur samtalet utvecklas. Under 

själva intervjuerna försökte jag skapa ett bra samtalsklimat genom att inta en positiv håll-

ning gentemot respondenterna samt visa intresse för det de hade att säga (Olsson & Sören-

sen 2011, s. 132–133). 

 

Jag var även noga med att förhålla mig på samma sätt gentemot respondenterna genom hela 

intervjun för att de inte skulle uppleva att jag på något vis ifrågasatte eller tog avstånd ifrån 

något de sa (Repstad 2007, s. 98). Detta var för att jag ville främja deras möjligheter att 

uttrycka sina egna uppfattningar. Jag upplevde att jag var väl förberedd och inställd på att 

undvika att ställa ledande frågor men ett fåtal gånger när eleverna inte utvecklade sina svar 

särskilt mycket eller uttryckte en negativ inställning så påverkade detta mitt sätt att ställa 

frågor på så vis att de i viss mån kan uppfattas som ledande. Till exempel när en respondent 

uttryckte att undervisningen var tråkig och alltid likadan så frågade jag om det kändes trå-

kigt att det var så när jag istället skulle ha frågat hur det kändes eller vad han tyckte om det. 

Samtidigt så var det endast vid sådana tillfällen när respondenterna redan hade uttryckt en 

viss ståndpunkt som detta förekom. Det är dock givetvis en brist och risken finns att detta 

bidrog till att förstärka vissa ståndpunkter. Utifrån det drar jag slutsatsen att en mer struktu-

rerad intervjuguide möjligen hade varit att föredra för mig som nybörjare på att intervjua. 

 

Denscombe (2016, s. 270–272) talar om intervjuareffekt vilket dels innebär att människor 

kan ge olika svar beroende på hur de uppfattar den som frågar. Olika faktorer som kan på-

verka är till exempel kön, ålder och etniskt ursprung. Detta påverkar hur ärlig respondenten 

är samt hur mycket denne vill bidra till intervjun. Intervjuareffekten omfattar även vem den 

intervjuade är samt vilket ämne det handlar om, särskilt när det gäller känsliga frågor. Re-
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spondenten kan då känna sig besvärad och försöka ge de svar hen tror att intervjuaren vill 

höra. De här faktorerna går ej att påverka, den som intervjuar kan dock försöka mildra detta 

genom att bemöta respondenten på ett öppet, artigt och lyhört sätt. 

 

I den här studien berörs inga känsliga frågor, däremot kan respondenterna ha upplevt att det 

var ett svårt ämne att prata om för dem, särskilt med tanke på att ingen uttryckte ett stort 

intresse för ämnet samhällskunskap. Det finns en risk att eleverna uttryckte ett större in-

tresse än vad de egentligen hade om de uppfattade att det var ett ämne som jag som inter-

vjuade dem anser är viktigt. Det var inget som jag uttryckte men det är möjligt att de gjort 

den kopplingen eftersom att jag berättade att jag studerade till lärare i samhällskunskap och 

historia när jag informerade om studien. Repstad (2007, s. 99) menar till exempel att en 

respondent kan anse att det är pinsamt om de inte har något att säga om det som behandlas 

under en intervju och att man därför säger saker bara för att ha något att säga. Han menar 

att man bör sondera terrängen för att se om respondenten uttrycker något intresse och gå 

vidare om det bedöms saknas. Repstad (2007, s. 60) betonar att man inte kan utgå ifrån att 

den man intervjuar har en åsikt om ämnet. Repstad (2007, s. 59) säger också att det finns en 

risk att respondenten säger det de tror att den som intervjuar vill höra om de inte tycker att 

frågorna är viktiga eller intressanta.  

 

Hur respondenterna svarade kan även ha påverkats av hur de tolkade studien i sig. Att vilja 

undersöka yrkeselevers uppfattningar om samhällskunskap kan tolkas som att det upplevs 

finnas problem med hur yrkeselever ser på ämnet. Olsson & Sörensen (2011, s. 134) tar upp 

att det kan finnas underförstådda antaganden i frågor som till exempel rör personernas in-

ställning till en företeelse vilket jag menar även är möjlig att applicera på respondenternas 

förståelse av själva studien. Jag betonade dock att det inte fanns några svar som var rätt 

eller fel utan att jag var intresserad av att ta del av respondenternas egna uppfattningar. 

Detta är också något som Repstad (2007, s. 70) säger kan mildra den inverkan som forska-

ren har på det som respondenterna väljer att uttrycka.   

 

Det är av stor vikt att den som utför en kvalitativ studie eftersträvar ett öppet och kritiskt 

förhållningssätt samt att denne redovisar sin förförståelse för det som ska studeras (Olsson 

& Sörensen 2011, s. 101). Enligt Denscombe (2016, s. 413–415) kan forskning aldrig vara 

fri från påverkan utan menar att det alltid handlar om att forskaren gör olika tolkningar. 

Gadamer (Olsson & Sörensen 2011, s. 219–220) menar att det är omöjligt för en människa 

att inte ha fördomar, eller som han kallar det, för-domar, om olika företeelser. Det är något 

vi oundvikligen får till oss genom uppfostran och socialisering och är något vi alltid bär 

med oss. Fördomar kan genom ökad kunskap bekräftas, förkastas eller behöva modifieras. 

På så vis erhålls en ökad förståelse. Repstad (2007, s. 132) beskriver också hur människor 

tolkar saker på olika sätt och betonar även han vikten av att vara medveten om sin egen 

förförståelse samt att man behöver vara beredd att ändra på den. 

 

Intresset för att göra den här studien startade med mina egna och andras upplevelser av att 

yrkeselever ofta har ett lågt intresse för ämnet samhällskunskap och den forskningslitteratur 

jag tog del av bekräftade till stor del detta. Medveten om min förförståelse gick jag in i stu-

dien med ambitionen att försöka förhålla mig så öppen och objektiv som möjligt. Syftet 

med studien var att undersöka några yrkeselevers uppfattningar om samhällskunskap på 

gymnasieskolan ifråga. Jag var nyfiken på vad respondenterna skulle säga och jag försökte 

hålla mig öppen för att olika uppfattningar skulle kunna komma fram. Jag anser inte att 

mina personliga erfarenheter har tagit över men jag kan inte garantera att min förförståelse i 

någon mån har påverkat studien. Enligt den fenomenografiska analysmetoden ska kategori-
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erna inte vara förutbestämda utan tas fram genom att analysera det empiriska materialet 

(Larsson 1986, s. 31, s. 36–38). Så har även skett i den här studien. Några av frågeställ-

ningarna var svåra kategorisera och omarbetades flera gånger. Kategorierna är framtagna 

utifrån mina tolkningar av materialet och om de är rimliga kan endast avgöras av en obero-

ende bedömare. Det ska dock nämnas att det är möjligt att flera olika kategorisystem kan 

fungera på samma data.  

 

Sex elever deltog i studien vilket gör att resultatet ej kan generaliseras, det är dock inte me-

ningen utan syftet är att lyfta fram olika möjliga beskrivningar av samhällskunskapen som 

gymnasieämne. Eftersom det handlar om ett litet urval är det möjligt att det förekommer 

flera uppfattningar än vad som framkommit i den här studien. Avgränsningen vid ett litet 

antal elever gjordes med tanke på studiens omfattning samt för att kunna studera mer i de-

talj. I efterhand hade något fler elever kunnat delta men det var relativt svårt och kort om 

tid att hitta villiga informanter då intervjuerna utfördes strax innan jullovet och dessutom 

hade flera av programmen VFU under den här tidsperioden. Eleverna fick själva anmäla sitt 

intresse för att delta vilket kan haft inverkan på resultatet om eleverna hade vissa syn-

punkter som de gärna ville komma till tals med. Även om resultaten ej kan generaliseras i 

strikt statistisk mening så menar jag att studien kan ha betydelse även i ett större perspektiv. 

Det är komplicerat att generalisera kring sociala fenomen på grund av deras kontextbun-

denhet och föränderlighet, därför har det inom kvalitativ forskning utvecklats andra former 

av generalisering. Läsaren kan göra en analytisk generalisering där denne ”gör en välöver-

lagd bedömning i vad mån resultatet från en undersökning kan ge vägledning för vad som 

kommer att hända i en annan situation” (Fejes & Thornberg 2011, s. 230). 

 

Det går exempelvis att betrakta resultatet som arbetshypoteser som med hänsyn till dess 

specifika förutsättningar kan vara möjliga att tillämpa på andra liknande situationer. Fejes 

& Thornberg (2011, s. 230) benämner detta som att resultatet då ska ses som ett möjligt 

perspektiv mer än någon absolut sanning. Resultatet av en kvalitativ studie kan då bidra till 

att läsaren kan upptäcka saker som denne tidigare inte lagt märke till. Det kan exempelvis 

handla om olika processer, mönster eller kvalitéer, i detta fallet elevers uppfattningar. Det 

handlar dock inte om att resultatet bidrar till att kunna förutse olika situationer utan det kan 

istället vara till hjälp i en redan uppkommen situation där man ser likheter med det som 

framkommit i studien (Fejes & Thornberg 2011, s. 231). Fejes & Thornberg (2011, s. 231) 

talar om generalisering ”genom igenkänning av resultatets gestaltning i andra situationer”. 

Det är alltså upp till läsaren själv att tolka resultatet och avgöra vad som kan vara till nytta 

för deras egen situation och sedan överföra det på den. Resultatet kan sedan användas på 

olika sätt, dels genom en ökad förståelse men även genom att tillämpas i praktiken (Fejes & 

Thornberg 2011, s. 231–232). 

 

Liknande idéer togs upp i de tidigare avsnitten om fenomenografisk teori och metod. En 

tanke med fenomenografisk forskning som tidigare nämnts är att den kunskap som erhålls 

från de beskrivna uppfattningarna ska kunna användas direkt i undervisningen (Kroksmark 

2007, s. 14–15). Beskrivningarna av kategorierna kan enligt Larsson (1986, s. 23–25) ses 

som ett slutresultat i sig vilket kan användas av lärare på olika sätt. Det centrala resultatet är 

då den helhetsbild som de enskilda individernas uppfattningar tillsammans utgör (Olsson & 

Sörensen 2011, s. 176). Lärare kan utifrån resultaten reflektera över sig själva och sin verk-

samhet. Ökad kunskap om olika uppfattningar som elever har kring undervisning gör att 

läraren lättare känner igen dem hos sina egna elever. Läraren kan då lättare förstå hur ele-

verna resonerar vilket ger dem större möjligheter att försöka påverka deras uppfattningar. 
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Om eleverna blir medvetna om sina egna uppfattningar och kan fås att reflektera över dem 

är det större chans att de kan förändras. 

 

 

Resultatdiskussion 
 

Vilka uppfattningar har eleverna om samhällskunskapen som ämne? 
 

Även om flera av eleverna uttryckte ett visst intresse för samhällskunskap som ämne så kan 

man konstatera att de flesta uttryckte ett måttligt till lågt intresse. Flera elever säger att 

samhällskunskap är viktigt men de flesta beskriver inte utförligt varför. Diana var den som 

mest utvecklade sina tankar kring vad som var intressant med samhällskunskap och varför 

det är viktigt att studera. Något som var framträdande var att flera elever ansåg att det var 

mycket upprepningar av det de redan lärt sig under tidigare skolår och det i sin tur påver-

kade deras intresset på ett negativt sätt på så vis att undervisningen därför kändes tråkig. 

Det är också något som framkommer tydligt i en av de redovisade granskningarna från 

Skolinspektionen (2014, s. 14). I den framkom det att flera elever tyckte att undervisningen 

till stor del påminde om saker de redan lärt sig vilket gjorde att eleverna inte kände sig ut-

manande.  

 

Utifrån det skulle man kunna säga att skolan inte riktigt lyckats med att anpassa undervis-

ningen efter dessa elever som individer. Skolinspektionen (2011, s. 18–19) varnar för att 

anpassa undervisningen efter eleverna som grupp eftersom det på yrkesprogram har visat 

sig att den ofta läggs på en låg nivå vilket kan göra att eleverna tappar intresset för att de 

tycker att det är för lätt, det begränsar också de elever som vill nå längre. 

 

En av eleverna, Felix, menade att samhällskunskap var helt onödigt för honom med moti-

veringen att han inte förstod varför man skulle läsa det när man ska bli snickare. Sådana 

uppfattningar finns tydligt beskrivna i den tidigare forskningen av såväl Lennartsson (2013, 

s. 10–11), Högberg (2009, s. 69–71) och Forsberg (2011, s. 70–71) som visar att många 

yrkeselever värderar skolämnen beroende på vilken relevans och koppling det har för deras 

framtida yrke och att många anser att teoretiska ämnen inte är nödvändiga att läsa för dem.  

 

I Lennartssons studie (2013, s. 10–11) var det många elever som ansåg att samhällskunskap 

var ett onödigt ämne eftersom det för många av eleverna bara var kunskap som kunde ap-

pliceras på det framtida yrket som ansågs vara viktig. Som byggelever ansåg de sig inte 

heller som teoretiskt lagda utan längtade tills de var klara med skolan så de kunde få börja 

arbeta.  

 

Detta var också fallet i Forsbergs studie (2011, s. 57–60) där flera elever uttryckte sig posi-

tiva inför samhällskunskapen men trots det var de flesta fokuserade på att börja arbeta.  

Det framkommer även hos eleverna i den här studien där ingen av eleverna vill studera vi-

dare efter skolan utan vill kunna börja arbeta direkt. Flera av eleverna ansåg i likhet med 

Felix att samhällskunskapen kunde minskas i tid eller tas bort eftersom de inte ansåg sig ha 

någon nytta med de kunskaperna.  

 

Eleverna I Högbergs (2009, s. 69–71) och Lennartssons (2013, s. 10–11) studie menade 

dock att vissa kunskaper i samhällskunskap kunde vara bra om det på något vis gick att 

kopplas till yrkesutövningen. I den här undersökningen är det dock endast Felix som tydligt 

klargör en sådan ståndpunkt vilket gör att man kan säga att han har en komplex inställning 
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till ämnet eftersom han å ena sidan säger att ämnet är helt onödigt, å andra sidan menar han 

att vissa kunskaper kan vara bra att ha. Detta skulle kunna relatera till Högbergs (2009, s. 

69–71) studie där flera elever visserligen ansåg att det finns ett värde i att ha kunskaper i 

samhällskunskap men att det inte är så viktigt just för dem med tanke på deras framtidspla-

ner inom byggbranschen.  

 

De övriga eleverna i den här studien lyfter olika slags innehåll som viktigt att lära sig men 

gör inte några direkta kopplingar till ett yrke utan hänvisar mer allmänt till allmänbildning 

eller konkreta kunskaper som de anser att de behöver i vardagslivet, som exempelvis kun-

skaper i ekonomi när man ska flytta hemifrån. Diana är den enda som uttrycker en djupare 

förståelse kring varför man ska studera samhällskunskap och lyfter fram flera olika exem-

pel.  

 

Vad gäller själva undervisningen uttryckte flera elever en viss motvilja mot att skriva och 

läsa och menade att de helst vill arbeta med muntliga uppgifter, gärna tillsammans med 

andra. En elev tyckte att det var skönt när läraren höll genomgångar. Dessa arbetssätt menar 

de är roligare men även lättare då de inte innebär lika mycket arbete för dem. Lennartsson 

(2013) och Högberg (2009) kom fram till liknande resultat i sina respektive studier. I 

Lennartssons (2013, s. 10–11) studie tyckte eleverna att det var jobbigt att behöva plugga 

för mycket, de teoretiska ämnena ansågs jobbiga och eleverna ansträngde sig så lite som 

möjligt och även Högberg (2009, s. 154) noterade att eleverna tycktes lägga sig på en mi-

niminivå. Eleverna i Högbergs studie (2009, s. 69–71) tyckte att skolarbetet var tråkigt och 

jobbigt, det gällde framförallt att sitta och lyssna eller att skriva. I den här studien är det en 

elev som beskriver en närmast uppgiven inställning till undervisningen genom att han säger 

att det alltid är likadant men att man nu är van att det är samma sak varenda dag även om 

det är tråkigt. Han tycks inte har några förväntningar eller förhoppningar på att samhälls-

kunskapen skulle kunna vara rolig.  

 

Det är intressant att notera är att en av eleverna menar att man lär sig lika mycket genom 

diskussioner som med andra arbetssätt vilket kan kontrasteras mot den tidigare forskningen 

där det fanns yrkeselever som menade att man inte lärde sig lika mycket genom diskussion-

er (Forsberg 2011, s. 74–77). 

 

I Forsbergs studie (2011, s. 79–82) så tyckte flera av eleverna att diskussioner var positiva 

inslag på lektionerna med skillnaden av att de eleverna menade att det krävde mer av dem 

vilket de gillade, medan eleverna i den här studien ansåg att diskussioner tvärtom var lät-

tare. En elev i denna studie säger sig också vilja vara mer aktiv själv och inte bara sitta och 

lyssna vilket också kommer fram i tidigare studier, exempelvis tidigare nämnda Forsberg 

(2011, s. 79–82). 

 

 

Vilka uppfattningar har eleverna om meningen med att studera samhällskun-
skap? 
 

I all forskning som har presenterats i den här studien framkommer en tydlig bild av vilken 

mening eller snarare brist på mening som många yrkeselever känner för undervisningen. 

Det gäller såväl de tre studierna som de två granskningarna som har presenterats. Det är 

vanligt att elever upplever att undervisning i kärnämnen så som samhällskunskap inte är 

relevant för dem eftersom de har svårt att se att sådana kunskaper skulle ha någon betydelse 

för deras framtida yrke. De har ofta heller inget intresse av att lära sig samhällskunskap. 
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Dessa tankar återfinns även i denna studie bland elever som menar att undervisningen är 

onödig på grund av det yrke man har valt eller att man tycker att man redan lärt sig tillräck-

ligt under tidigare skolår och att det för dem räcker med en grund. Flera av eleverna menar 

att de ser en mening med att läsa samhällskunskap och nämner några saker de tycker är 

viktiga. Flera tar upp ekonomi som viktigt att lära sig, andra saker som nämns är att förstå 

hur samhället är uppbyggt, demokrati, politik och att få allmänbildning. Hos flera elever var 

det dock ganska ospecificerat, till exempel en elev som menade att det är viktigt och bra att 

ha kunskaper i samhällskunskap men utvecklade inte sitt resonemang vidare utan hänvisade 

endast till att det är ett ämne som det är viktigt att ha lite koll på, att det är något som man 

behöver kunna. En av eleverna menar att det endast är vissa saker som kan vara bra att ha 

och det är politik och ekonomi, politik menar han dock att han redan har kunskaper i. En 

elev ser ingen större mening eftersom man bara gör samma saker som man redan fått lära 

sig i skolan och denna inställning verkar även förstärkas av de vuxna som han arbetar med 

på sin praktikplats. En av eleverna svarar att han inte vet vad han skulle kunna ha för nytta 

av att studera ämnet. En annan elev hänvisade till att det är viktigt att kunna eftersom det 

står i kursplanen. Dessa resonemangen kan tolkas som att det kanske inte finns en fullt ut-

vecklad förståelse för varför man egentligen ska läsa samhällskunskap. Eleverna pekar 

alltså på olika typer av kunskap, en del på kunskaper som de kan koppla till något konkret, 

som till exempel att det är viktigt med kunskaper i ekonomi när man ska flytta hemifrån 

eller när man ska börja arbeta, andra tar upp mer allmänna kunskaper så som att det är vik-

tigt för allmänbildningen och att man får en grund. 

 

I Skolinspektionens granskningar (2011, 2014) återfinns bägge dessa resonemang där en 

del elever menar att det har ett värde i sig att studera samhällskunskap medan andra elever 

vill se en koppling till sitt framtida yrke. Skolinspektionen kritiserar flera skolor och menar 

att man i för låg grad kopplar undervisningen till programmål och inriktning. Bortsett från 

det eleverna nämner kring ekonomi är det ingen i den här studien som tar upp önskemål om 

detta. Skolinspektionen menar dock att forskning visar att detta bidrar till en bättre förstå-

else och känsla av mening för eleverna för varför man ska läsa vissa ämnen. Därför är det 

möjligt att sådana kopplingar skulle kunna främja intresset och känslan av mening även hos 

dessa elever. Flera av elevernas svar tyder på att det för en del av dem är otydligt varför de 

ska lära sig saker i samhällskunskap eftersom det endast är ett fåtal som utvecklar och för-

djupar sina svar kring detta. En elev hänvisar till kursplanen men utan att närmare kunna 

beskriva vad det innebär. En sådan kritik återfinns i Skolinspektionens granskning (2014) 

där man betonar vikten av att tydligare och i större utsträckning motivera varför man ska 

lära sig ett ämne eller ett visst innehåll samt vilka krav som ställs på eleverna. Resultatet i 

denna undersökning tyder på att det för eleverna i högre utsträckning behöver tydliggöras 

vad de ska lära sig och varför det är viktiga kunskaper även för dem som yrkeselever. 

 

 

Finns det något som skulle kunna göra ämnet mer intressant och givande? 
 

På frågan om det finns något som skulle kunna göra ämnet mer intressant efterlyser en elev 

en mer verklighetsbaserad undervisning och en undervisning som är mer konkret. Till ex-

empel att man får träffa någon som kan berätta om det de ska lära sig, det kan vara en per-

son som lever där det inte är demokrati eller någon som har haft skulder hos Kronofogden. 

Det menar hon bidrar till ett större intresse och förståelse och det har även fördelen att ele-

verna kan ställa frågor. Flertalet av eleverna har svårt att komma med förslag på förbätt-

ringar. En elev säger att han inte vet, en annan har vissa tankar, att man kan titta på vad 

andra skolor har gjort för att få möjlighet att lära sig nya saker vilket han ser som viktigt. 
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Denna kunskapssyn kan även ses i Forsbergs (2011) avhandling som visar att eleverna de-

finierar lärande som att lära sig någonting helt nytt. Tre av eleverna i den här studien menar 

att det inte finns något som kan påverka deras intresse utan tycks anse att ett intresse är nå-

got som är beständigt och oföränderligt. Det finns således stora utmaningar att ta sig an 

men i den tidigare forskning som presenterats samt de resultat som framkommit i denna 

studie kan man se att det är viktigt att undervisningen i högre grad kopplas till elevernas 

framtida yrke eller vardag och på så vis görs mer konkret samt att lärare återkommande 

tydliggör och motiverar varför det är viktigt att lära sig samhällskunskap. Om eleverna kan 

se en större mening med ämnet är chansen också större att de blir mer intresserade. 

 

 

Slutsatser 
 

Eleverna uttrycker ett måttligt till lågt intresse för samhällskunskap. Hos eleverna grundar 

sig detta fram för allt i att de anser att undervisningen på gymnasiet blir för mycket repetit-

ion av saker de redan kan. En elev menade att ämnet var helt onödigt för den som ska bli 

till exempel snickare. Flera elever anser dock att det finns värdefulla inslag i undervisning-

en så som exempelvis ekonomi, demokrati och politik. De flesta av eleverna beskriver 

undervisningen på ytligt plan utan att närmare gå på djupet kring vad som kan vara bra att 

kunna och varför utan det är främst sådant som eleverna ser en direkt nytta med antingen i 

vardagen eller i arbete, alternativt hänvisningar till att bli mer allmänbildad som tas upp. 

Det finns dock även elever som inte kan beskriva någon nytta med undervisningen alls. 

Flera av eleverna visar att de föredrar muntlig undervisning framför att skriva och läsa då 

det anses roligare, lättare och mer intressant. Några elever anser att förbättringar kan göras 

som skulle öka deras intresse för ämnet men flera menar att det inte går att påverka ett lågt 

intresse. Resultatet av studien stämmer väl överens med den forskning som har presente-

rats. Utifrån detta står det klart att det är mycket som behöver göras för att främja elevernas 

intresse och känsla av mening. I förslag på förbättringar som rekommenderas av Skolin-

spektionen utifrån utförda granskningar säger man att skolor måste bli bättre på att anknyta 

till det program och den inriktning som eleverna går samt att lärare blir tydligare gentemot 

eleverna om varför de ska lära sig ett ämne samt vilka krav som ställs på dem. Detta är för-

slag som man menar kan främja elevernas intresse och känsla av mening för undervisning-

en i alla teoretiska ämnen, som i det här fallet samhällskunskap. 

 
 

Förslag på vidare forskning 
 

Det kan konstateras att yrkeselever ofta finner samhällskunskapen tråkig och inte särskilt 

givande. Det skulle vara intressant att se vidare forskning om vilken betydelse olika under-

visningsmetoder eller val av innehåll har för yrkeselevers intresse för samhällskunskapsun-

dervisningen. Det skulle vara särskilt intressant att studera vilken inverkan en undervisning 

där eleverna i större utsträckning får vara med och planera och bestämma har på elevernas 

intresse och känsla av mening. Det skulle också vara önskvärt med fler studier som under-

söker i vilken utsträckning yrkeselever förstår kursplanerna samt läroplanen samt om en 

ökad förståelse för dessa skulle ha någon inverkan på deras intresse och känsla av mening. 
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Bilaga 1. Informationsbrev 
 

Information om intervjustudie om gymnasielevers intresse för 
samhällskunskapsundervisningen i skolan 
 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur elever som studerar på ett yrkesprogram 
ser på samhällskunskapsundervisningen i skolan. 

För att genomföra studien kommer data att samlas in genom samtalsintervjuer med elever som 
sedan kommer att analyseras. Intervjuerna kommer att spelas in. Jag har tänkt intervjua ca 6 elever 
och beräknad tid för varje enskild intervju är ca 20 minuter. 

Det är endast jag, min handledare och examinator som kommer att ha tillgång till inspelningarna och 
de utskrivna intervjuerna. I det färdiga examensarbetet kommer varje intervjudeltagare ges ett 
fingerat namn och skolans namn kommer ej nämnas. Dina svar kommer att hanteras konfidentiellt så 
att du inte kan identifieras. Efter det att studien har godkänts kommer de inspelade intervjuerna och 
det transkriberade materialet att förstöras. 

Studien ingår som ett examensarbete till lärarexamen och kommer att presenteras i form av en 
uppsats vid Högskolan Dalarna. Den färdiga studien kommer att finnas tillgänglig att ta del av. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt.  

Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

 

Carolina Holstensson 
Norberg 2018-12-11 
070-58 99 612 
carho@du.se 
Student 

 

Ulrika Norburg 
Högskolan Dalarna, Falun 2018-12-11 
023-77 84 41 
unb@du.se 
Handledare 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 
 

 

Vilket program går du på? 
 

Varför har du valt det programmet? Framtids-
planer gällande arbete/studier? 

Hur upplever du/hur skulle du beskriva sam-
hällskunskapsundervisningen? 

Roligt/tråkigt, vad är mer/mindre intressant, 
varför? Vad är bäst/sämst, ge exempel. 
 

Hur brukar era lektioner se ut? Innehåll, arbetssätt, är du nöjd med detta, nå-
got som skulle kunna förändras? 

Ser du någon mening med att studera samhälls-
kunskap? 

Ge exempel, nytta nu/sen? Betyg, för en själv, 
kunskaper? Motivera. 
 

Vad skulle kunna få dig mer intresserad av äm-
net? 

Utifrån olika faktorer, lärare, innehåll osv. 
 

Hur ser ditt intresse för samhällsfrågor ut? Kan ge exempel, tex diskuterar du, läser tid-
ningar, ser nyheter, engagerad i parti el dyl. 
 

 


