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Abstract 
 
Syfte: Syftet med studien är att få insikt i hur SO-lärare uppfattar sitt uppdrag att främja 
elevers identitetsskapande i SO-undervisningen samt om dessa lärare möjliggör detta i sin 
planering och undervisning. Resultat: Hur lärarna möjliggör för identitetsskapande i sin 
undervisning visade sig följa två principer. Ett fåtal av lärarna utgick i första hand från 
elevernas identitetsskapande när de planerade sin SO-undervisning, medan majoriteten 
utgick från kunskapskraven i SO-ämnena och menade att identitetsskapande ändå finns med 
i undervisningen då det ligger i ämnets karaktär och är svårt att inte behandla när man 
undervisar i SO. Slutsatser: Undersökningen visar att lärarna har olika synsätt på om man 
ska utgå från identitetsskapandet när man planerar SO-undervisningen eller om man ska 
planera utifrån kunskapskraven och sedan se att identitetsskapandet kommer med 
automatiskt. 

 
Nyckelord: Samhällskunskap, historia, religion, geografi, historieundervisning, 
värdegrund, identitet, identitetsskapande. 
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1. Inledning 
I läroplanen presenteras identitetsskapande i såväl de övergripande mål och riktlinjerna som 
i kursplanerna för de samhällsorienterade ämnena. Med detta som utgångspunkt kan 
uttryckas att läraren har ett uppdrag att genom sin undervisning verka för att främja elevers 
identitetsskapande processer. Utifrån hur undervisningen är uppbyggd på i form av 
planering, genomförande och återkoppling började jag reflektera hur jag själv gått tillväga i 
min undervisning och upptäckte att jag inte haft elevers identitetsskapande i fokus. Jag fann 
det intressant att ta reda på hur verksamma lärare arbetar kring identitetsskapande processer 
i sin undervisning, vad de anser förväntas av dem utifrån deras uppdrag och hur de ser på 
begreppet identitet. Under Examensarbete 1 som var en systematisk litteraturstudie 
behandlade jag elevers identitetsskapande i SO-undervisningen med syfte att få inblick i 
vad forskare ansåg i ämnet. Dock upptäckte jag att den forskning som fanns om 
identitetsskapande ofta inriktades på annat än skola och den forskning som riktade sig mot 
identitetsskapande i skolan var baserat på elever i gymnasieålder. Denna avsaknad i 
forskningen gjorde mig nyfiken att ta reda på mer då jag anser att det är viktigt att bidra 
med en studie inriktad på elevers identitetsskapande i SO-undervisningen i de yngre 
åldrarna. Detta på grund av att de kunskaper, förmågor och den identitet de bygger i årskurs 
4-6 är den grund de sedan ska bygga vidare på i högre åldrar. Utifrån detta upplevs det 
därför viktigt att införskaffa kunskap inom området för att kunna ”främja elevers allsidiga 
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 
medborgare” (Skolverket 2011, s.9). 

 
Identitetsskapande är ett begrepp som kan studeras och tolkas olika utifrån olika perspektiv. 
I läroplanen presenteras identitetsskapande som något som sker i utvecklandet av kunskaper 
och förmågor samt i möten med andra inom skolans ramar. Skolan är en plats där många 
olika personer möts och därför måste lära sig att kommunicera med varandra för att få 
vardagen att fungera. Därtill hör förmågor som att lyssna på andra, ta hänsyn till andra samt 
att acceptera andra för vilka de är och deras åsikter. I och med undervisningen och 
utvecklandet av kunskaper påverkas elevens sätt att se på världen och därmed identiteten 
(Skolverket 2011, s. 9). 

 
 

2. Syfte och frågeställningar 
2.1 Syfte 
Syftet med studien är att synliggöra hur lärare beskriver sitt uppdrag att främja elevers 
identitetsskapande i SO-undervisningen samt om dessa lärare möjliggör detta i sin 
planering och undervisning. 

 
2.2 Frågeställningar 

• Vad innebär elevers identitetsskapande för lärarna? 
• Hur förstår lärarna sitt uppdrag att främja elevers identitetsskapande? 
• Anser lärare att SO-undervisningen kan bidra till elevernas identitetsskapande? 
• Hur möjliggör de detta i sin planering och undervisning? 
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3. Bakgrund 
I bakgrunden redogörs vad värdegrunden samt kursplanerna för de samhällsorienterade 
ämnena presenterar kring identitetsskapande och därmed lärarens uppdrag. Detta avsnitt 
utgör utgångspunkten för arbetet då det presenteras vad som framgår i läroplanen av 
lärarnas övergripande uppdrag i SO-undervisningen. 

 
3.1 Identitetsskapande i värdegrunden 
I värdegrunden poängteras att skolans uppgift är att ”låta varje enskild elev finna sin unika 
egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” 
(Skolverket 2011, s. 7). Det understryks också att skolan tillsammans med hemmen 
ska ”främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 
ansvarskännande individer och medborgare” (ibid., s. 9). Dessutom poängteras att eleven 
ska ”möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en levande 
social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” samt att ”skolan ska främja 
elevernas harmoniska utveckling” (ibid., s. 10). All personal måste därför vara delaktig i att 
främja elevernas personliga utveckling och se till att eleverna möts med respekt för sin 
person. Undervisningen ska även sträva efter att skapa ”medvetenhet om det egna och 
delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla 
tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar” (ibid., 
s.7). Likaså ska undervisningen enligt värdegrunden präglas av ”omsorg om den enskildes 
välbefinnande och utveckling” (ibid.). Värdegrunden presenterar även att ”ett ömsesidigt 
möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika 
elevernas utveckling och lärande” (ibid., s. 10). Undervisningen ska stimulera 
elevernas ”kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och 
lösa problem” (ibid., s. 9). Genom undervisningen ska eleverna även få möjlighet att 
ta ”initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som 
tillsammans med andra” (ibid., s. 9). Undervisningen måste alltså utformas så att eleverna 
får möjlighet att ta egna beslut och utveckla sina tankar som i sin tur är en del av 
identitetsskapandet. Något som också poängteras är att skolan ska arbeta med att utveckla 
den personliga trygghet och självkänsla som grundläggs i hemmet och att alla elever 
har ”rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse 
som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” (ibid., s. 10). Skolan har alltså en 
central roll i elevers identitetsskapande och personliga utveckling och måste därför se till att 
redskap och möjligheter till detta ges. 

 
3.2 Identitetsskapande i kursplanerna 
Eleverna ska genom undervisningen i religion: 

 
reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så 
sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig 
livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och 
leva. (Skolverket 2011, s. 186) 

 
Genom undervisningen i historia ska eleverna utveckla ”förståelse för hur historiska 
berättelser används i samhället och i vardagslivet. Därigenom ska eleverna få olika 
perspektiv på sina egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar” (ibid., s. 
172). Utifrån detta ska läraren utforma undervisningen för att eleverna ska få möjlighet att 
diskutera och samtala för att kunna utveckla sin identitet. 
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I kursplanerna för samhällskunskap och geografi är identitetsskapande inte lika tydligt 
utskrivet. Däremot presenteras förmågor och kunskaper som kan antas vara betydande i 
elevers identitetsskapande processer. I kursplanen för geografi framgår till exempel att 
eleverna ska utveckla en medvetenhet när det gäller geografiska kunskaper och veta att de 
är användbara och viktiga. Eleverna ska även utveckla förmågan att jämföra olika 
levnadsvillkor, se hur människans handlingar påverkar världen samt analysera samspelet 
mellan natur, människa och samhälle (Skolverket 2011, s. 159). Att utveckla dessa 
förmågor som att analysera och jämföra kan antas tillhöra en del av identitetsskapandet då 
det gäller att utveckla förståelse för människors handlande och konsekvenser samt att se sin 
egen del i vad man kan göra för världen och dess befolkning. 

 
Genom undervisningen i samhällskunskap ska eleverna enligt kursplanen utveckla ”en 
helhetssyn på samhällsfrågor” (Skolverket 2011, s. 199). Med detta menas att elever i 
diskussioner som rör samhällsfrågor ska kunna se på frågan utifrån flera olika perspektiv, så 
som sociala, ekonomiska och politiska perspektiv. Eleverna ska även utveckla en förståelse 
för andra människors levnadsvillkor och se hur olika intressen kan styra 
samhällsutvecklingen. Därmed utvecklar eleverna förmågan att kunna se hur människor och 
samhällen förändras samt orsak och konsekvenserna till detta (ibid.). Inte heller här står 
identitetsskapande utskrivet, men genom att läsa mellan raderna kan man anta att man 
genom att utveckla förståelse för andra människor och få insikt i hur samhällen fungerar är 
detta ett bidrag till identitetsutvecklingen. 
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4. Forskning och teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt lyfts aktuell forskning kring identitetsskapande både generellt och med fokus 
på SO-undervisningen. Här presenteras även det sociokulturella perspektivet som den 
lärandeteori som närmast kan kopplas till den identitetsskapande processen. Detta avsnitt 
ämnar att introducera vetenskap som finns att tillgå vad gäller identitetsskapande samt 
synliggöra vad forskare anser om identitetsarbete och identitetsarbete inriktat specifikt på 
SO-undervisning. Dessa utgångspunkter kommer att återkopplas i resultatdiskussionen för 
att styrka eller poängtera motsägelser i studiens resultat. 

 
4.1 Forskning om identitetsskapande 
Om vi ser till identitetsskapande generellt så visar forskning på att det handlar om samspel 
med andra människor på ett eller annat vis. Högberg presenterar Jenkins som menar att 
identitet är ett socialt fenomen då människor skapar betydelser genom sociala processer där 
de interagerar i form av kommunikation, förhandling, överenskommelser samt oenighet 
(Högberg 2009, s. 32). Detta innebär att identiteten enligt Jenkins inte är statiskt då sociala 
processer är ständigt pågående. Jenkins betonar även att människor ofta har mer än en 
identitet då vilket sammanhang de befinner sig i påverkar de sociala processerna och 
därmed identiteten. (ibid.). Vidare menar Jenkins att identiteten är det som särskiljer 
människor från varandra samt att människor tenderar att ”orienterar sig i förhållande till sin 
omgivning genom att klassificera andra människor och olika företeelser i denna 
omgivning” (ibid.). Jenkins framhåller att det finns två huvudprinciper när man talar om 
identitetsskapande som en social process. Med detta syftar han på föreställningar om likhet 
och samhörighet kontra olikhet och särart. I identitetsskapande processer försöker 
människor att urskilja sig och markera sin särart likväl som de kan känna samhörighet och 
identifiera sig med andra människor. Jenkins betonar att dessa två principer ofta samspelar 
och till stor del förutsätter varandra (ibid., s. 33). Vidare anser Jenkins att 
identitetsskapande även sker såväl individuellt och kollektiv i samspel med hur människor 
ser på sig själv och andra. Detta kallas för intern och extern definition av identiteter, där den 
interna definitionen avser hur människor eller grupper ser på sig själv och extern definition 
avser hur andra definierar människorna eller grupperna. Exempel på detta är att människor 
tvingas i identiteter eller att människor behöver få sin identitet bekräftad av andra (ibid., s. 
31). Scheid anser att identitet inte skapas i ett vakuum ”utan är som en del i individens 
samspel med sin omgivning” (Scheid 2009, s. 27). 

 
Scheid presenterar Freud som menar att identitet är uppdelat i egot som är individens 
identitet och överjaget som är den identitet som samspelar med andra och försöker uppfylla 
omgivningens krav och värderingar (Scheid 2009, s. 27). Scheid presenterar även Eriksson 
som stärker detta då han i sin identitetsteori utgår från att människan har en privat identitet 
och en kollektiv identitet (ibid.). Erikson menar att när människor genomgår olika 
utvecklingsstadier har varje stadium en identitetskris där den privata identiteten kommer i 
konflikt med den kollektiva identiteten och relationer till andra. Därmed kan man säga att 
den privata identiteten måste utsättas för kriser med den kollektiva identiteten för att de ska 
utvecklas och kunna samspela med omgivningen. Genom Goffman beskriver Scheid den 
kollektiva identiteten som en roll den privata identiteten spelar. Vidare menar Scheid genom 
Meads att individers roller i den sociala processen kan ses som att ”samhället liknas vid en 
scen på vilken vi konstruerar, skapar eller tvingas in i olika roller, vilket innebär att 
individer kan ha flera roller samtidigt, det vill säga en typ av överlappande identiteter” 
(ibid., s. 29). Scheid presenterar Gergen som bygger vidare på detta då han hävdar att 
identitet ”konstrueras narrativt, är situationsbunden, språkligt konstruerad och består av 
överlappande självuppfattningar” (ibid.). Även Gergen framhåller att en människas identitet 
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inte kan utvecklas enskilt utan måste skapas i samtal och diskussioner med andra (ibid.). I 
skolan sker de identitetsskapande processerna i lärandet som Lundgren presenterar genom 
Vygotskijs sociokulturella perspektiv som ”en del av den mänskliga samvaron och där 
skolans funktion är att göra människor delaktiga i samhällets kollektiva kunskaper 
(Lundgren m.fl. 2010, s. 194). Vidare lyfter Lundgren genom Vygotskij fram begreppet 
mediering som innebär att vi ser på våra upplevelser utifrån de verktyg och redskap vi 
besitter. Därför menar Vygotskij att människor förstår din omvärld olika då alla har olika 
verktyg och därmed även agerar olika i förhållande till sin omvärld (Ibid, s. 185). 

 
4.2 Identitetsskapande i skola och undervisning 
Bjessmo benämner fyra kompetenser som elever bör utveckla inom undervisningen i 
samhällskunskap. En av dessa är medborgarkompetens som medför kompetens inom 
sociala frågor som kultur och jämställdhet, medan den samhällsetiska kompetensen 
behandlar frågor som krig, fattigdom och maktmissbruk. Bjessmo nämner även den 
ekonomiska kompetens där elevens orienterar sig inom begrepp kopplat till ekonomi och 
arbetsliv samt den demokratiska kompetensen där eleverna utvecklar kunskaper om politik 
och mänskliga rättigheter (Odenstad 2013, s. 55). Genom att utveckla dessa kompetenser 
kommer eleverna att utveckla sin syn på samhället och världen vilket kan antas vara 
bidragande till elevernas identitetsskapande process. 

 
Nielsen menar att ”vår identitet definierar vilka vi är och varifrån vi kommer” (Nielsen 
2013, s. 45). Vidare menar Nielsen att vi inte är själva i vårt identitetsskapande då 
människor runt om oss påverkar identitetsprocessen. Charles Taylor menar att vår identitet 
formas av andra människor frånvaro eller erkännande. Därför är människorna runt om oss 
och samspelet med dem viktiga komponenter i identitetsutvecklingen. Nielsen menar också 
att en identitet inte är bestående eller oföränderlig, tvärtom utvecklas identiteten av allt vi 
upplever och därför kan inte identiteter enbart skapas utifrån till exempel grupptillhörighet, 
härkomst eller gemensam historia. Identiteter är därför ofta splittrade och multipla. Enligt 
Nielsen har många forskare inom inriktningen ”kritisk mångkulturalism” kritiserat 
undervisningen för att inte synliggöra och möta sociala och kulturella orättvisor som många 
svårigheter inom skolan baseras på. Mångkulturell utbildningsforskning poängterar att 
individer inte har en identitet utan flera beroende på sammanhang. Multipla identiteter 
beror till exempel på familj, social klass, genus, religion, sexualitet, etnicitet och annat som 
påverkar identitetsskapandet (ibid., s. 45). Lifmark hänvisar till Fjellström som poängterar 
att eleverna är medskapare i sin identitetsskapande process. Läraren har ett ansvar att 
förmedla värden men bör också låta eleverna upptäcka sin unika egenart. Fjellström 
menar ”att avstå från att försöka påverka elevers värderingar kan vara en central del av 
fostran” (Lifmark 2010, s. 57). 

 
Skolan är ett sammanhang där många elever kommer i kontakt med varandra och därför 
möts, ifrågasätts och konstrueras många olika identiteter (Nielsen 2013, s. 46). Nielsen 
intervjuade lärare om hur de undervisade i historia med hänsyn till elevernas 
identitetsskapande. De intervjuade lärarna framhävde vikten av att inte tvinga in elever i en 
given identitet utan ge dem utrymme att välja själv vilka de vill vara. Samtidigt belyste de 
att uppmärksamma olika elevers identiteter och bakgrund och gärna låta eleverna berätta 
om sina erfarenheter. Lärarna ansåg att de inte planerade undervisningen utifrån att arbeta 
med elevers identiteter utan utifrån vad som kändes relevant för de elever de undervisade 
(ibid., s. 50). De vill låta eleverna identifiera sig med ämnets innehåll genom 
att till exempel göra tidslinjer utifrån sina egna liv eller släktingars berättelser om historiska 
händelser. Ett annat arbetssätt är att låta eleverna representera historiska personer från olika 
samhällsklasser, yrken, genus och geografisk bakgrund (ibid., s. 54). Lärarna i Nielsens 
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studie beskrev att de planerade för att eleverna ska få utveckla sin förmåga att reflektera 
och problematisera samt att lärarna ska hinna återkoppla så att eleverna kan ta sig vidare i 
arbetet (ibid., s. 54). Lärarna var också eniga i att elever inte ska delas in i grupper utifrån 
enstaka identiteter utan att alla ska mötas utifrån bakgrund och egenskaper (ibid., s. 58). 

 
Detta avsnitt om forskning och teoretiska utgångspunkter kan sammanfattas med att 
identitetsskapande alltid sker i samspel med andra människor, oavsett om individen känner 
samhörighet eller särart med sina medmänniskor. Genom möten med andra utvecklar 
individen verktyg och redskap att förstå och tolka sin omvärld, vilket i sin tur leder till 
denne individs åsikter och värderingar. SO-undervisningen är en arena för dessa möten där 
läraren står för att konstruera möten och erbjuda eleverna olika verktyg och redskap för att 
förstå omvärlden och därmed skapa sin identitet. 
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5. Metod 
I detta avsnitt presenteras valet av metod samt urvalet av intervjupersoner. Därefter beskrivs 
hur intervjuerna gick till, vilka etiska aspekter som togs i beaktande samt studiens 
reliabilitet och hur materialet bearbetats. 

 
5.1 Intervju som datasamlingsmetod 
Eftersom min utbildning inriktar sig på elever i årskurs 4-6 och SO-ämnena ansåg jag att en 
studie om identitetsskapande i respektive ämne och åldersgrupp skulle komma att bidra 
med viktig kunskap som kan vara användbar för andra lärare. För att få ta del av den 
önskade kunskapen valde jag den metod som var mest lämpad för ändamålet, vilket var 
intervju på grund av att jag måste ställa djupgående frågor för att få fram ett intressant 
resultat. Detta är inte möjligt via en enkät eftersom undersökningen inte går ut på att 
kvantifiera och inte heller via en observation då jag inte hade fått tillgång till lärarnas tankar 
kring planering, genomförande och hur de uppfattar sig uppdrag. Genom att välja intervju 
som metod kunde jag få ett sammanhang och en förståelse för ämnet genom att ställa 
följdfrågor och på så vis få djupgående svar. 

 
Kvale och Brinkmann beskriver intervju som ett strukturerat samtal med ett syfte där 
intervjuaren ställer noggrant utvalda frågor för att få ta del av beprövade kunskaper (Kvale, 
Brinkmann 2014, s. 19). Vidare menar författarna att intervjuaren presenterar ett ämne för 
intervjupersonen som sedan följs upp av kritiskt och noggrant med följdfrågor för att få 
bredd och djup i samtalsämnet (ibid., s. 21). Det är däremot av stor betydelse att 
intervjuaren inte försöker påverka intervjupersonen eller på något sätt visa sina egna 
ståndpunkter (ibid., s. 20). Kvale och Brinkmann menar att intervjuare undersöker både 
fakta och mening i det valda ämnet. Därmed är det viktigt att lyssna på intervjupersonens 
beskrivningar och försöka läsa mellan raderna vad som sägs för att få förståelse för 
meningen i ämnet. Författarna poängterar därför vikten av att intervjuaren summerar och 
får bekräftelse av intervjupersonen att tolkningen av dennes uttalanden är riktig (ibid., s. 
47). Vidare menar författarna att för att intervjun ska ses som kvalitativ bör intervjun 
fokuseras på just kvalitativ kunskap och inte kvantitativ sådan. Målet är att få nyanserade 
beskrivningar av intervjupersonen gällande ämnet (ibid., s. 47). 

 
5.2 Urval 
Jag började med att kartlägga hur många skolor med årskurs 4-6 som finns i den kommun 
där jag har min verksamhetsförlagda utbildning. Jag valde kommunen med hänsyn till att 
det är nära för mig att resa dit och genomföra intervjuer och de har flera skolor med årskurs 
4-6. Totalt fanns fyra skolor med årskurs 4-6 i kommunen varav tre med årskurs 1-6 och en 
med årskurs 4-9. För att ta kontakt valde jag att ringa till de olika skolorna för att lärarna 
skulle kunna ställa frågor och då få direkt respons. Jag valde sedan komplettera samtalet 
med mail med mer detaljerad information. Via kommunens hemsida hittade jag nummer till 
personalrummen på alla skolorna. Jag ringde till alla skolor, presenterade mig och mitt 
ärende kort och frågade om jag kunde få tala med en lärare som undervisar i SO i årskurs 4- 
6. På två av skolorna fick jag tala med två lärare som både kunde tänka sig att delta i 
studien och på de resterande två skolorna var det en lärare från varje skola som ville ställa 
upp. Vi bestämde tider för intervjun och jag fick lärarnas mailadresser för att kunna skicka 
ut mer detaljerad och skriftlig information, däribland ett informationsbrev med 
intervjupersonens rättigheter. Jag fick sedan svar från tre av lärarna att de på grund av 
arbetsbelastning och privata angelägenheter valde att avstå från intervjun. Jag kontaktade då 
de skolor där det fanns SO-lärare i årskurs 4-6 som jag inte redan tillfrågat. Detta 
resulterade fem nya intervjupersoner. Detta betydde att jag sammanlagt hade åtta 
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intervjupersoner från två av kommunens fyra skolor med årskurs 4-6, vilket ansågs som 
tillräckligt för att studien skulle ses som trovärdig och jag kunde gå vidare i mitt arbete. 

 
Här nedan följer en kort beskrivning av intervjupersonerna som deltog i undersökningen. 
Utifrån de etiska perspektiven som förespråkar intervjupersonernas anonymitet är deras 
namn i texten fiktiva. 

 
Robert arbetar i en årskurs 5. Han har arbetat som lärare i 16 år och har undervisat i SO från 
start. 

 
Petra arbetar i en årskurs 5. Hon har arbetat som lärare i två och ett halvt år och undervisat i 
SO i en termin tillsammans med en kollega eftersom hon inte har behörighet i SO-ämnena. 

 
Lena arbetar i en årskurs 6 och har arbetat som lärare i 23 år. Hon har undervisat i SO sedan 
start. 

 
Peter arbetar som idrottslärare för årskurserna 2-9 och som SO-lärare i årskurs 4-6. Han har 
arbetat som lärare i tio år och undervisat i SO en termin. 

 
Björn arbetar i en årskurs 4 och har arbetat som lärare i 27 år. Han har undervisat i SO 
sedan start med undantag för de senaste tre åren. 

 
Pernilla arbetar i en årskurs 6. Hon har arbetat som lärare i 16 år och undervisat i SO lika 
länge. 

 
Linda arbetar i en årskurs 4. Hon har arbetat som lärare i sammanlagt 18 år och undervisat i 
SO-ämnena sedan start. 

 
Ingrid arbetar i en årskurs 4 och har arbetat som lärare i 38 år. Hon har undervisat i SO- 
ämnena till stor del av sin tid som lärare. 

 
5.3 Genomförande 
Enligt Kvale och Brinkmann finns fyra viktiga områden att tänka på när det kommer till de 
etiska riktlinjerna vid en intervju. Dessa fyra områden är information om samtycke, 
konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (Kvale, Brinkmann 2014, s. 105). 
Informerat samtycke innebär att intervjupersonerna fått information om studiens syfte, hur 
den kommer att genomföras samt vilka fördelar och nackdelar deras medverkan innebär. 
Kvale och Brinkmann poängterar även att deltagarna ska veta att de kan avbryta sitt 
deltagande när som helst (ibid., s. 107). Vad gäller konfidentialitet innebär det att deltagarna 
inte kommer kunna identifieras i publiceringen av undersökningsmaterialet. Om 
information skulle kunna avslöja vem någon av deltagarna är måste deltagaren ha godkänt 
detta (ibid., s. 109). När Kvale och Brinkmann talar om konsekvenser menar de att 
forskaren måste informera om de konsekvenser studien kan få för deltagarna och överväga 
om konsekvenserna vägs upp av syftet att ”göra gott” med den nya kunskap studien kan 
frambringa (ibid., s.110). Slutligen handlar forskarens roll om att forskaren bör uppträda 
professionellt och moraliskt ansvarsfullt för att ta rätt beslut och verka för att göra studien 
tillförlitligt. Med detta innebär att forskaren måste vara objektiv i sin tolkning och publicera 
korrekta och kontrollerade resultat (ibid., s.111). 

 
I informationsbrevet som skickades ut till intervjupersonerna innan intervjun framgick att 
endast jag och min handledare skulle ha tillgång till materialet som sedan skulle raderas när 
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arbetet var färdigt (se bilaga 1). Här framgick även att intervjupersonerna skulle få vara 
anonyma samt att deras deltagande var frivilligt och att de kunde avbryta sitt deltagande när 
som helst utan närmare motivering. Intervjupersonerna är anonymiserade, det vill säga att 
de i arbetet kommer benämnas med fiktiva namn för att vara anonyma. 

 
Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar formulerade jag frågor att utgå från under 
intervjun (se bilaga 2). Vid telefonsamtalen med flera av lärarna uttryckte de en osäkerhet 
över att kunna bidra till studien. Med detta i åtanke valde jag att vid intervjun ta med utdrag 
från läroplanen om just identitetsskapande i både värdegrunden och i kursplanerna för de 
samhällsorienterade ämnena som intervjupersonerna fick läsa igenom innan jag satte igång 
inspelningen och började ställa frågor (se bilaga 3). Läroplanen är något alla lärare ska vara 
insatta i, men den är även innehållsrik och det är svårt att memorera alla skrivelser. Därför 
kände jag att jag ville ta med mig några utdrag för att lärarna skulle kunna fräscha upp 
minnet och få samtalet att flyta. Efter den osäkerhet de förmedlat över telefon kände jag att 
jag ville få dem att känna sig avslappnade och att samtalet skulle ge något. De skulle ändå 
inte kunna ändra på sitt genomförande av lektioner eller sina upplevelser med eleverna i 
ämnet, utan bara få mer grepp om vad som väntades av dem i deras uppdrag. 
Min förhoppning var att de skulle få hjälp att komma igång och känna att de hade grepp om 
ämnet för intervjun. Alla intervjuades enskilt i avskilda rum på intervjupersonernas 
respektive arbetsplats och jag fick tillåtelse att spela in under samtliga intervjuer. En 
intervju inleddes i ett personalrum, men på grund av att det snart strömmade in andra 
personer som påverkade vårt fokus och skulle blivit med på inspelningen valde vi att flytta 
samtalet till ett avskilt rum där vi kunde tala ostört. Jag började med att ställa 
bakgrundsfrågor som vilken utbildning de har och hur länge de har jobbat för att få en 
bakgrund att förhålla mig till. Sedan leddes samtalet vidare in på hur intervjupersonen 
beskrev begreppet identitet för att sedan styras in på elevers identitetsskapande och sedan 
lärarens uppdrag att främja detta i sin undervisning och hur de möjliggör detta i sin 
planering och undervisning. Under samtalens gång ställdes en rad följdfrågor för att förstå 
och bekräfta intervjupersonens upplevelser och tankar. I en del av intervjuerna kom 
andraspråkselever på tal, vilket väckte mitt intresse och samtalet fördes då in på 
identitetsskapande i ett mångkulturellt perspektiv. 

 
5.4 Reliabilitet 
För att säkerställa att en undersökning är tillförlitlig bör man se till undersökningens 
reliabilitet. Kvale och Brinkmann diskuterar reliabilitet utifrån frågor som huruvida 
intervjupersoner förändrar sina svar till olika intervjuare, huruvida intervjuaren ställer 
ledande frågor och hur materialet sedan skrivs ut och analyseras. För att en undersökning 
ska ha hög reliabilitet bör den kunna upprepas av andra forskare och då få samma resultat. 
Därför är det viktigt att som forskare agera ansvarsfullt genom att inte påverka 
intervjupersonen i någon riktning och vara noggrann och objektiv med det insamlade 
materialet (Kvale, Brinkmann 2014, s. 295). För att styrka undersökningens reliabilitet 
valde jag att utgå från samma intervjufrågor vid alla intervjutillfällen. Detta för att alla 
intervjupersoner skulle få samma förutsättningar att utgå från. Dock kan frågor tolkas olika 
och besvaras på olika sätt. På grund av olika tolkningar av intervjufrågorna ställde jag 
följdfrågor för att vi skulle hålla oss till ämnet och det jag behöver till min undersökning. 
Detta anser jag berikar resultatet då jag fick den information jag behöver för att besvara 
arbetets syfte. Intervjuerna spelades in för att jag skulle kunna lägga allt fokus på samtalet 
och kunna aktualisera ämnet genom att ställa frågor och på så sätt förstärka reliabiliteten. 
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5.5 Databearbetning 
Enligt Kvale och Brinkmann är databearbetning det stadie där ”man arbetar med resultatet 
av intervjun, där man skriver ut, analyserar, verifierar och redovisar den kunskap som 
producerats i intervjusamtalen” (Kvale, Brinkmann 2014, s. 217). Kvale och Brinkmann 
(ibid) beskriver transkriberingen av intervjun som undersökningens ”hårda empiriska 
kärna”. Det inspelade materialet transkriberades för att få en överblick över intervjuerna. 
Kvale och Brinkmann menar att det inte finns några standardregler för hur man skriver ned 
intervjuer, bara att forskaren är tydlig med hur denne gick tillväga i undersökningen (ibid., 
s. 221). Transkriberingen är i princip ordagrann bortsett från suckar, skratt, tystnader och 
hummanden som inte antecknades ned. Vidare menar Kvale och Brinkmann att analysen av 
arbetet betyder att separera något i delar eller element (ibid., s. 234). Därför gjordes 
markeringar i olika färger i den transkriberade texten för att tydligare se samband mellan 
lärarnas svar. Därav sållades delar av svaren bort för att lämna kvar det som var kärnan i 
svaren de gett. Detta skrevs sedan ihop till i resultatet till en löpande text med rubriker som 
utgår från uppsatsens frågeställningar. 
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6. Resultat 
Resultatet redovisas under fyra rubriker som utgår från studiens frågeställningar. Dessa 
rubriker är; lärarnas syn på elevers identitetsskapande, uppdraget att främja 
identitetsskapande, lärarnas syn på sin undervisning samt hur lärare möjliggör 
identitetsskapande i planering och undervisning. 

 
6.1 Lärarnas syn på elevers identitetsskapande processer 
När jag under intervjuerna frågade lärarna vad elevers identitetsskapande innebar för dem 
fick jag spridda svar. Robert anser att identitetsskapande handlar om att ge eleverna 
utrymme att vara som de vill vara och försöka anpassa undervisningen för att alla ska få 
komma till tals och framföra sina åsikter. Petra har liknande tankebanor då hon poängterade 
vikten av att eleverna behandlas likvärdigt, men inte lika och att de har rätt att tycka och 
tänka. Petra tror på ett öppet klimat där eleverna får diskutera och utbyta åsikter. Petra 
berättar: 

 
Jag tycker att det är viktigt att elever ska få tycka och tänka. Att man inte ska göra alla lika 
eller säga att så här får man inte tänka, utan att man har rätt att bygga sin egen person. Att 
man skapar sin egen identitet. Det tycker jag är viktigt och att man påminner andra elever 
om att nu tycker inte den här personen som du och det är helt okej. Men sen också att man 
inte får nedvärdera någon annan eller vara elak mot dennes person. 

 
Lena anser att elevernas identitetsskapande processer redan påbörjats när de kommer till 
skolan för att sedan möta med andras åsikter och tankar för att fortsätta utveckla sin person. 
Lena beskriver att ”arv och miljö har ju format eleverna till viss del redan. Sen ska den 
identiteten stötas och blötas med andras identiteter och det formar och skapar kanske nya 
identiteter i mötet med andra”. Vidare menar Lena att skolan måste ta hänsyn till detta och 
fortsätta bygga på den identitet eleverna bär med sig när de kommer till skolan. Även 
Pernilla ser identitetsskapandet som en utveckling övertid och hos eleverna handlar det om 
processen från att vara barn till att bli vuxen. Vidare berättar hon att barnen när de är små 
anammar mycket av föräldrarnas identitet och deras värderingar, men att när de börjar 
skolan möts av många olika värderingar och åsikter där de ska hitta sin plats i gruppen. 
Pernilla betonar att det inte är så enkelt som vilken plats man har i gruppen utan vilket plats 
man vill ha, vilken man förväntas ta och vilken plats man får ta. Hon framhäver att här 
påbörjas ”en process där man ska välja identitet”, en process att skapa sin egen identitet 
istället för att hålla fast vid föräldrarnas. 

 
Peter menar att elevers identitetsskapande handlar om att hitta sin platå att stå på, det vill 
säga vad man står för, vem man är och vad man visar. Det handlar om att eleverna ska 
forma sin personlighet, sina åsikter och värderingar. Han berättar att ”i samband med 
1mognad, de får erfarenheter så handlar det om att de ska hitta sig själva. De ska hitta sin 
platå att stå på genom att få input från olika håll”. Vidare menar Peter att eleverna arbetar 
med detta under all den tid de spenderar i skolan med allt vad det innebär från raster, 
matköer, ämneskunskaper och förmågor så ska eleverna få växa som person och hitta vilka 
de är genom att lyssna och ta till sig andras åsikter och själva bli ifrågasatta. 

 
Även Björn framhäver att identitetsskapande handlar om att eleverna lär känna sin inre 
kompass, lär sig vad som är rätt och fel samt känner sig trygga i sina åsikter och det de 
verkar för. Björn menar att identitetsskapandet ”grundar sig i att jag är trygg i det jag 
tycker, det jag gör och det jag så att säga verkar för och den tryggheten skapar man ju bland 
annat i SO-ämnena”. Vidare menar Björn att skolan krävs för att eleverna ska få input i 
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form av kunskaper för att kunna utveckla sin identitet. 
 
Linda menar att identitet handlar om att komma på vem man är och när det avser elevers 
identitetsskapande anser hon att det innebär att eleverna ska känna sig trygga med sin plats i 
tillvaron. Närmare förklarar Linda att: 

 
Jag tycker nog att de känner sig trygga med sin plats i tillvaron på något vis. Att man får lite 
koll på hur saker och ting hänger ihop och känner vad som är min plats i världen och att de 
landar i sig själva. Och också veta att andra kan tycka annorlunda så att det inte är bara jag 
och min familj och allt vi tycker är rätt, utan att folk kan tänka på andra sätt också. 

 
Även Ingrid diskuterar identitetsskapande utifrån att eleverna ska bygga en självkänsla och 
tro på sig själv samt att de vågar vara sig själva. Vidare menar Ingrid att identitetsskapande 
handlar om att rustas inför framtiden och att eleverna vet vad de har för värderingar. Ingrid 
beskriver att: 

 
För mig är det att det här är individer som ska ta över vårt samhälle och det känns som att 
de ska bli rustade. Att försöka förstå sambanden i närområdet, med sig själv, i förhållande 
till familjen, där man bor, Sverige och sen vidare ut i världen. Att det inte bara handlar om 
mig, utan att jag finns i en helhet och jag måste försöka förstå den helheten. Och den har ju 
många, många infallsvinklar som man nu har konstruerat i form av samhällskunskap, 
geografi, religionskunskap och historia. 

 
Ingrid poängterar här vikten av att eleverna ser sin del i helheten och att försöka förstå olika 
samband för att kunna utveckla sin identitet. Hon menar att det är viktigt att eleverna får se 
sig själva i förhållande till olika delar av helheten från den innersta kretsen till en global 
infallsvinkel. 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att lärarna ser på identitetsskapande processer utifrån tre 
olika synsätt nämligen att några av lärarna lyfter fram vikten av att få uttrycka sina åsikter 
och lyssna på andras. Andra lärare poängterar att elevers identitetsskapande startar i 
hemmet och ska sedan prövas och utvecklas ytterligare när eleverna kommer till skolan. 
Majoriteten betonar att identitetsskapande handlar om vilka värderingar man har och att 
man känner sig trygg i sig själv. Alla lärare svarar att identitetsskapande handlar om vem 
man är eller processen att bli den man är, men de har olika fokus på vilka faktorer som 
spelar in i utvecklingen av identiteten. 

 
6.2 Uppdraget att främja identitetsskapande processer 
I frågan om hur lärarna ser på sitt uppdrag att främja elevers identitetsskapande i SO- 
undervisningen får jag även här många olika svar. Robert svarar: 

 
Jag måste ju försöka få alla med på tåget. Det är ju målet att alla ska våga först och främst, 
att man ska skapa en sådan atmosfär i klassen att man ska våga säga saker och ting även om 
man är jätteosäker på om det är rätt eller fel. 

 
Vidare berättar Robert att han fokuserar undervisningen för att låta alla elever utvecklas på 
olika områden för att på så vis ge alla elever input till skapandet av identiteten. Han 
beskriver att han och hans kollega arbetar med mindre grupper för att låta tystlåtna elever 
komma till tals och att vissa elever får genomföra muntliga prov istället för skriftliga för att 
visa vad hen kan. Robert berättar även om att elever med svenska som andra språk får 
anpassade prov på deras språknivå som en speciallärare gjort i ordning. Robert menar att 
detta är viktigt med dessa anpassningar för att stärka elevernas självkänsla. Även Petra 
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berättar om att de ofta gör mindre grupper för att tystlåtna elever ska få komma tilltals och 
framföra sina åsikter och på så vis främja deras identitetsskapande. Hon beskriver att man i 
klassrummet ”ska kunna diskutera och ha ett öppet klimat där eleverna tillåts att tycka olika 
och att de tillåts vara olika. Alla är ju olika och att man också kan tillåtas att ändra åsikt för 
att skapa sin egen person”. Petra berättar som ett exempel om att en elev som är muslim 
visade för klassen hur han gör när han ber, vilket också handlar om att acceptera andras tro 
och vara lyhörd inför andras syn på livet. 

 
Peter anser att hans uppdrag att främja elevers identitetsskapande eftersträvas då han under 
lektionerna visar eleverna nya trådar, som han kallar det, som de aldrig varit i kontakt med 
förut och visar på möjligheter som eleverna själva väljer vad de plockar med sig. Peter 
använder liknelsen med att läraren visar eleverna olika stenar och de väljer själva vilka de 
vill plocka med sig i sin säck att bära med sig. Peter menar att det då ”känns det som att de 
kanske får möjligheten att själva jobba på sin säck att hitta stenar att lägga i”. 

 
Pernillas svar är liknande då hon poängterar att lärarens roll i SO-undervisningen är just att 

främja elevernas identitetsskapande och inte styra. Därmed menat att läraren upplyser 
eleverna om olika alternativ för att eleverna själva ska få ta del av valfriheterna och göra 
sina egna val. Pernilla menar att detta är viktigt då lärarna kan vara den enda input elever 
får utanför hemmet. Pernilla uppfattar att hennes uppdrag är att visa på att det inte bara är 
en väg som är den rätta och att eleverna måste lära sig ifrågasätta och tänka i nya 
tankebanor. Samtidigt menar Pernilla att det är viktigt att eleverna har en grundtrygghet och 
känner att de får vara sig själva och duga som de är. 

 
Lena menar även hon att skolan och läraren har ett viktigt uppdrag att bemöta eleverna som 
de individer de är och låta dem ”stötas och blötas med andra identiteter” för att formas 
vidare i sin utveckling. Lena poängterar att hon tror att identiteten utvecklas och förändras 
hela livet då hon ser det som ett resultat av långsiktigt nötande med andra. Hon berättar 
också att hon ser det som sitt uppdrag att eleverna utmanas och vågar stå för sina åsikter, att 
eleverna i vissa skeenden måste ta ställning vilket bidrar till deras medvetenhet om sig 
själva. Lena beskriver att: 

 
Jag tror det är en stor uppgift i SO:n att vidga vyerna, men också utsätta eleverna för att 
tänka utifrån sig själva och inte gömma sig bakom någon annan så kallad duktig elev och 
vad den eleven tycker och tänker. De eleverna kan ju aldrig tycka och tänka fel resonerar 
vissa elever och då anser de att det är okej att hålla med. Men här finns inget rätt och fel och 
det är ju sällan det gör det om man börjar titta på resonerande uppgifter, utan det är 
mer utifrån en själv. 

 
Björn anser att SO-lärarens uppdrag handlar om att få eleverna att förstå sin pusselbit i det 
stora samhällspusslet. Björn betonar att eleverna genom SO-undervisningen ska rustas för 
att bli en del av samhället. Vidare beskriver han att han inte tycker att besitta exakta 
faktakunskaper är det som bör stå i fokus utan att eleverna får en förståelse för t.ex. vad 
demokrati är, hur de påverkas av den och hur de faktiskt kan påverka demokratin och 
samhället de lever i. Björn poängterar vikten av att eleverna får verktyg till sin identitet för 
att sedan kunna använda sig av när de stöter på problem så de vet hur de ska hantera dessa. 
Framför allt lägger Björn vikt vid att eleverna ska förstå att de själva styr sitt sätt att agera 
och samverka med andra. Han ser på lärarens uppdrag att främja elevers identitetsskapande 
som en uppgift där de ska få eleverna att se att de är en del i en helhet, förstå sin roll i den 
helheten samt börja ställa frågor som ”hur ska jag anpassa mig för att bli en del av 
samhället?”. 
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Ingrid menar att faktakunskaper i sig är värdelösa om de inte leder till en djupare förståelse. 
Hon beskriver att hon genom det hon lär ut vill få eleverna att ”fundera och reflektera över 
saker och ting och att förstå mera av sin omvärld som påverkar dem”. Vidare anser Ingrid 
att eleverna ska rustas till trygga och ansvarfulla medborgare som har redskap och 
självtilliten att hantera och lösa problem som uppstår. Ingrid beskriver detta närmare: 

 
Min förhoppning är att de bygger en självkänsla, en tro på sig själv, att våga, att våga vara 
sig själv. Vi vet att under vissa cykler så är man otroligt gruppberoende och det är också en 
utvecklingsfas när man skiljer sig eller klipper banden med föräldrarna mer och ser gruppen 
som den viktiga identitetsskapande delen under tonåren framför allt. Att då ändå försöka 
behålla sin innersta vilja eller värdering. Vad är rätt, vad är fel? Det är ju jätteviktigt. Det är 
därför jag tycker att kunna rabbla en massa saker är ointressant egentligen för det handlar 
om att de ska bli människor som mår bra och fungerar i vårt samhälle och som kan klara av 
det motstånd man kommer gå igenom i livet och de problem man stöter på, men ändå 
försöka förhålla sig till det. 

 
Linda ser sitt uppdrag i elevernas identitetsskapande som att göra världen mer begriplig för 
dem. Med detta avser hon både vad gäller tid i historia som kan vara långt bort eller nära, 
men också i avstånd och hur vi lever här jämför med hur man lever i andra delar av världen. 
Vidare menar hon att eleverna känner sig tryggare i sig själva om de ser sambanden och hur 
allt hänger ihop. Men hon anser också att en stor del handlar om demokratifostran i form 
av: 

 
Det här med turtagning och kunna vänta på sin tur och kunna acceptera majoritetsbeslut. I 
demokratifostran ligger det ju också en jättestor del egentligen. Att kunna få framföra sin 
åsikt, att kunna lyssna på någon annans åsikt fast man inte tycker lika utan att man för den 
skull behöver bli osams. Det ligger också jättemycket i SO:n. 

 
Linda anser att hennes uppdrag att främja elevers identitetsutveckling innebär att erbjuda 
många tänkbara möjligheter och åsikter för att eleverna ska kunna ta det till sig och få 
förståelse för att människor tycker olika för att sedan kunna bilda sin egen uppfattning. 

 
Sammanfattningsvis ligger lärarnas fokus på vad som är främjande för identitetsskapandet 
utspritt på olika infallsvinklar. Flera av lärarna beskriver rätten att utbyta åsikter och att få 
talutrymme som något de strävar efter i undervisningen samt att eleverna lär sig ta ställning. 
Andra beskriver att deras uppdrag är att få eleverna att känna sig trygga i sig själva och sin 
roll samt att påvisa infallsvinklar på olika fenomen och ämnen som eleverna aldrig tidigare 
mött. Några av lärarna beskriver sitt uppdrag att främja elevernas identitetsskapande som 
att de ska rusta eleverna inför deras liv som en del i samhället. Det som är gemensamt för 
dem alla är att de eftersträvar att vidga elevernas vyer, att visa på att det finns mer än en väg 
att gå och att de ska få bilda sin egen uppfattning om saker och ting. 

 
6.3 Lärarnas syn på sin undervisning 
När intervjuerna leds in på frågan om huruvida lärarna anser att deras egen undervisning 
bidrar eller inte bidrar till elevers identitetsskapande berättar Petra att hon tycker att det är 
viktigt, men att tidsbristen gör att arbetet med de identitetsskapande processerna inte alltid 
hinns med i den mån det borde. Petra beskriver: 

 
Det handlar mycket om tid. Men det blir ofta sådana diskussioner spontan om det hänt något 
ute i världen som man börjar prata om, men annars är det så mycket vi ska hinna med. Man 
tittar i läroplanen och tänker att det här ska vi hinna med och sen har man inte så mycket tid, 
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så det är nog därför tror jag. Man tittar i kunskapskraven, vad ska de kunna? Sen utgår man 
från det när man planerar. Jag tror det beror mycket på det. 

 
Petra menar att ofta prioriteras faktakunskaper och att kunskapskraven ska nås, därför finns 
inte identitetsskapande medvetet med i planeringen. Petra menar att de skulle kunna arbeta 
mer med identitetsskapande, men att stressen att hinna med det centrala innehållet i 
kursplanen tar överhand. 

 
Lena anser att hennes undervisning bidrar till elevers identitetsskapande för även om hon 
inte medvetet planerar för det så tror hon att uppgifternas karaktär där eleverna måste ta 
ställning och tycka och tänka utifrån sig själva bidrar till detta. Lena betonar att en stor 
uppgift i SO-undervisningen är att vidga vyerna för eleverna, men också att sätta dem i 
situationer där de måste tänka utifrån sig själva. Lena upplever att många elever gärna 
tycker som klasskompisarna för att de själva inte vågar ta ställning och därför anser hon att 
det är viktigt att alla har rätt till och vågar framföra sin egen åsikt. Angående huruvida 
identitetsskapande är viktigt svarar Lena att hon inte reflekterat över det innan intervjun, 
men att hon inser att det är ofrånkomligt i SO-undervisningen eftersom det ligger i ämnets 
natur. 

 
Peter anser att hans undervisning bidrar till elevernas identitetsskapande och något som är 
ofrånkomligt i SO-ämnena eftersom man i skolan alltid jobbar med elevernas individnivå 
vilket i sin tur utvecklas i alla möten, all kunskap och alla situationer som uppstår. Även 
Linda anser att hennes undervisning bidrar till elevernas identitetsskapande, men betonar 
även att hon tror att all SO-undervisning gör det eftersom kärnan i ämnet handlar om att ge 
eleverna en utblick i värden och en insikt att världen är större än deras egen sfär. Robert 
menar även han att hans undervisning bidrar till elevers identitetsskapande då detta är något 
han planerar för och anser är viktigt. Han lyfter återigen fram vikten av att alla elever ska få 
komma till tals och framföra sina åsikter och värderingar och menar att eleverna får ta del 
av olika synsätt och perspektiv på fenomen väger in tungt i ”identitetspusslet”. Även 
Pernilla anser att hennes undervisning bidrar till identitetsskapandet även om hon menar att 
den säkert skulle kunna göra det i mycket större utsträckning. Hon berättar att det ”vävs in 
när det behövs” och att hon tar tag i vissa ämnen när de lyfts av eleverna. 

 
Björn berättar att han lägger fokus på att eleverna ska få chans att utveckla en trygghet i 
SO-undervisningen. Han beskriver att han planerar för identitetsskapande i undervisningen 
då han tar utgångspunkten hos eleverna själva för att väcka nyfikenhet och engagemang hos 
dem föra att sedan koppla in till exempel historiska händelser. Han beskriver att han ofta 
använder berättelser för att fånga elevernas intresse för att sedan låta berättelsen mynna ut i 
en diskussion. Han berättar att: 

 
Det gäller att skapa engagemang. Det gäller att skapa närhet till någonting som de kan 
engagera sig i. Jag använder mycket berättelser för att försöka väva in i en diskussion och 
argumentation med eleverna, att försöka få in dem i det från början innan man släpper ut 
dem i det här faktasökandet 

 
Björn betonar att han tror att eleverna på detta sätt kan ta till sig kunskapen, men också 
koppla kunskapen till sig själv och på så vis få en djupare förståelse. Björn menar även att 
det är viktigt att visa på samband och konsekvenser för att eleverna ska kunna se hur 
historien upprepar sig och på så vis sia in i framtiden och se hur deras handlingar skulle 
kunna påverka omvärlden. Han poängterar åter igen att eleverna ska se att de är en del av en 
process, en helhet som i sin tur bidrar till deras utveckling av värderingar och livssyn. 
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Ingrid beskriver att hon är väldigt mån om att hennes undervisning ska bidra till elevernas 
identitetsskapande. Vidare berättar hon att hon inte använder just ordet identitet, men att 
hon har det tänket med i undervisningen. Hon ställer sig i planeringsstadiet frågor som 
”Hur kommer eleverna att påverkas av det här?” samt ”Vad innebär det här för dem när de 
får veta de här bitarna?” Ingrid berättar vidare att hon ser andra lärare som är stressade över 
att hinna med de olika delarna ur det centrala innehållet i läroplanen, medan hon själv 
känner att saker får ta tid. Hon menar att om eleverna inte har förstått och greppat sin del i 
sammanhanget kan hon inte släppa det eftersom det är det som är målet med 
undervisningen, att eleverna ska förstå. 

 
Om vi ser till det sammanlagda resultatet tror alla lärare att deras undervisning på ett eller 
annat sätt bidrar till elevernas identitetsskapande. Däremot skiljer det sig i hur mycket 
fokus de lägger på identitetsskapande och i vilken utsträckning. Majoriteten av lärarna 
menar att identitetsskapandet implicit finns med i undervisningen då det ligger i ämnet 
natur, medan ett fåtal av lärarna planerar sin undervisning utifrån vad de tror kommer 
engagera och gynna elevernas identitetsskapande. 

 
6.4 Hur lärare möjliggör identitetsskapande i planering och undervisning 
När vi under intervjun behandlar frågan om hur lärarna möjliggör identitetsskapande i sin 
planering och undervisning poängterar Robert att identitetsskapande i undervisningen är 
något han planerar för och anser är viktigt. Han lyfter återigen fram vikten av att alla elever 
ska få komma till tals och framföra sina åsikter och värderingar. Björn berättar att han ser 
identitetsskapande som stommen i SO-ämnet och att det är det han utgår från i all 
planering. Han berättar att han på så sätt försöker väcka nyfikenhet och engagemang hos 
eleverna så att det de lär sig känns meningsfullt och intressant. Även Ingrid baserar sin 
undervisning på identitetsskapande och därför finns det med i planeringen och är 
grundstommen i hela SO-undervisningen. 

 
Pernilla anser att hon skulle kunna planera in det mer så vävs identitetsskapande in i 
diskussioner som dyker upp i SO-undervisningen. Pernilla betonar att hon anser 
identitetsskapande som viktigt och framför allt i årskurs 4-6 då eleverna får en massiv input 
från sociala medier, vilket skapar ett behov att kunna lyfta och diskutera vissa frågor och då 
speciellt de som rör etik och moral. Hon berättar att identitetsskapande finns medvetet med 
i planeringen när det gäller etik och moral samt religionskunskap på grund av att det då är 
mer tydligt utskrivet i kunskapskraven. Pernilla fortsätter och berättar att i de andra ämnena 
blir identitetsskapande något som kanske omedveten finns med och att undervisningen 
ibland leds in på diskussioner där elever får delge varandra åsikter eller ta ställning, men att 
det i dessa ämnen skulle behöva planeras in mer medvetet enligt hennes egen åsikt. 

 
Peter menar att de inte pratar om identitetsskapande i kollegiet, men att det alltid finns med 
i undervisningen mer eller mindre medvetet. Även Lena menar att identitetsskapandet i SO- 
undervisningen är ofrånkomligt då det ligger i ämnets natur, men menar att hon även om 
hon anser att det är viktigt inte har reflekterat över det eller planerat för det i 
undervisningen. Petra berättar att inte heller hon medvetet planerar undervisningen utifrån 
elevernas identitetsskapande, men menar också att SO-ämnenas karaktär bidrar till att det 
ständigt finns med då hon anser att undervisningen bidrar till identitetsskapande då det ofta 
dyker upp frågor som diskuteras utifrån olika infallsvinklar. Petra beskriver att den största 
anledningen till att identitetsskapande inte planeras är på grund av tidsbrist och pressen på 
att eleverna ska nå kunskapskraven. Linda berättar även hon att hon inte planerar specifikt 
för identitetsskapande, utan menar på att det är svårt att arbeta med något inom SO-ämnena 
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utan att det blir identitetsskapande. Linda menar att de bygger sin identitet med de 
kunskaper om världen de anammar i skolan, vilket innebär allt de lär sig inom skolans 
väggar. Linda poängterar att hon ser identitetsskapande som något mycket viktigt och att 
det händer mycket i just årskurs 4-6. Hon beskriver att eleverna är öppna, nyfikna och visar 
stor empati för varandra i diskussioner och konflikter. Linda berättar att hon ”tycker det är 
så himla roligt just med de här när man både hör det i deras resonemang och ser det i deras 
handling att de tar till sig”. 

 
Sammandraget kan vi se att det endast är ett fåtal av lärarna som ger uttryck för att arbetet 
med identitetsskapande processer är explicita. Dessa lärare utgår i första hand från 
elevernas identitetsskapande när de planerar sin undervisning i SO-ämnena. Majoriteten 
utgår istället från kunskapskraven för de fyra SO-ämnena när de planerar och menar att 
identitetsskapande ändå finns med i undervisningen då det ligger i ämnets karaktär och är 
svårt att inte behandla när man undervisar i SO. 

 

7. Diskussion 
Diskussionen består av två delar varav en resultatdiskussion där resultatet diskuteras och 
kopplas samman med den forskning som presenterades under bakgrund och teoretiska 
utgångspunkter. Den andra delen är en metoddiskussion där styrkor och svagheter med 
intervjustudien presenteras samt vad som kunde gjorts annorlunda och huruvida svagheter 
påverkade resultatet. 

 

7.1 Resultatdiskussion 
 
7.1.1 Lärarnas syn på elevers identitetsskapande processer 
Om vi ser till forskares åsikter om identitetsskapande kunde vi i bakgrunden läsa om 
Jenkins som menar att identitet skapas genom att människor integrerar med varandra i form 
av kommunikation, förhandling och överenskommelser (Högberg 2009, s. 32). Scheid 
bekräftar detta då han menar att identitet inte skapas i ett vakuum ”utan är som en del i 
individens samspel med sin omgivning” (Scheid 2009, s. 27).  De intervjuade lärarna har i 
enighet med forskare svarat att identitetsskapande sker tillsammans med andra och de har 
gett olika exempel på detta som familj, andra elever och skolpersonal. Forskare beskriver 
även hur föreställningar om samhörighet och särart präglar identitetsskapandet. Utifrån 
lärarnas resonemang kan detta framgå i den input av kunskaper och förmågor elever 
anammar i skolan och att eleverna sedan ”får möjligheten att själva jobba på sin säck att 
hitta stenar att lägga i”. Stenarna väljs utifrån den samhörighet eller särart de känner i den 
situationen där stenarna plockas upp och läggs ned i säcken. Lärarna berättar att eleverna 
när de kommer till skolan är präglade av arv och miljö, men i och med mognad, erfarenhet 
och kunskapsinhämtning fortsätter de processen att försöka hitta sin egen person med egna 
värderingar och åsikter. Några av lärarna poängterade även vikten av att alla elever ska 
behandlas likvärdigt, men inte lika vilket kan kopplas till Jenkins teori om att människan 
skapar sin identitet utifrån likheter och olikheter. Att behandlas utifrån den person man är 
stärker elevernas olikheter samtidigt som likvärdighet menas så lika som möjligt efter 
elevernas förutsättningar, vilket leder till att eleverna också känner en samhörighet och inte 
känner sig utesluten eller säregen. 

 
Lärarna poängterar även vikten av att i identitetsskapandet skapa en trygghet hos eleverna i 
deras skapande process. Flera lärare lyfter fram att eleverna ska bygga en självkänsla och 
tro på sig själva för att våga vara sig själva för att sedan kunna känna sig trygga i sig själva 
och sin tillvaro. En trygghet lärarna menar att eleverna behöver för att kunna rustas inför 
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framtiden och kunna hantera problem och motgångar de kommer stöta på. 
 
Som det framgick i resultatet skiljer sig lärarnas svar på vad identitetsskapande innebär åt. 
Som nämndes ovan kan vi sammanfattningsvis se i huvudsak tre olika fokus bland lärarna. 
Ett av dem är vikten av att få komma till tals, uttrycka sina åsikter och lyssna på andra. Ett 
annat är att se att elevens identitetsskapande redan är i full gång när de kommer till skolan 
och där startar ytterligare en prövning att se till att eleverna fortsätter att utvecklas 
tillsammans med andra elever och skolans personal. Utifrån det tredje synsättet står 
värderingar och en trygghet i sig själva i fokus för identitetsskapandet. Alla dessa synsätt är 
stora faktorer i elevernas identitetsskapande som kan styrkas av både forskning och 
läroplan. Många av lärarna har dessutom alla dessa med i sina tankebanor under intervjun, 
men väljer att lägga huvudfokus på något av dem vilket innebär att alla dessa omedvetet 
varvas i deras bemötande med eleverna. 

 
 
7.1.2 Uppdraget att främja identitetsskapande processer 
I värdegrunden presenteras vid flera tillfällen lärarens uppdrag gentemot elevernas 
identitetsskapande. Där poängteras att skolans har till uppgift att ”låta varje enskild elev 
finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 
ansvarig frihet” (Skolverket 2011, s. 7). I undersökningen framkom att lärare strävar efter 
att eleverna i undervisningen ska få sin unika egenart genom att utbyta åsikter och få 
talutrymme. Dessutom berättade några av lärarna att de i undervisningen ville låta eleverna 
ta ställning i diskussioner för att på så vis tydliggöra vilka åsikter eleven står för. Liksom 
läroplanen poängterar att undervisningen ska skapa ”medvetenhet om det egna och bidra till 
en trygg identitet” menar lärarna att det är ligger i deras uppdrag är att få eleverna att känna 
sig trygga i sig själva och sin roll (Skolverket 2011, s. 7). Läroplanen framhåller även 
förmågan att ”förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar” och detta försöker 
lärarna åstadkomma genom att påvisa infallsvinklar på olika fenomen och ämnen som 
eleverna aldrig tidigare mött för att på så vis vidga elevernas vyer så att de ska få bilda sin 
egen uppfattning om fenomen, aktuella händelser och livsfrågor (ibid., s.7). Lärarna 
beskriver sitt uppdrag att främja elevernas identitetsskapande som att de ska rusta eleverna 
inför deras liv som en del i samhället vilket är starkt kopplat till att eleverna genom 
undervisningen ska bli ”kompetenta och ansvarskännande medborgare” som ska ”kunna 
delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet”(ibid., s. 7-9). Däremot är detta 
något som lärarna bara kan främja, det vill säga de kan inte styra över vad eleverna väljer 
att tro på eller vilka värderingar de besitter. Lärarens uppdrag är att främja elevernas 
identitetsskapande och kan därmed inte garantera att eleverna i fråga bli kompetenta och 
ansvarfulla medborgare, men de har utfört sitt uppdrag genom att ge eleverna chansen till 
att bli det. 

 
7.1.3 Lärarnas syn på sin undervisning 
Enligt den forskning som lyfts i bakgrunden angående elevers identitetsskapande i SO- 
ämnena hänvisar Lifmark till Fjellström som poängterar att eleverna är medskapare i sin 
moraliska utveckling. Läraren har ett ansvar att förmedla värden men bör också låta 
eleverna upptäcka sin unika egenart (Lifmark 2010, s. 57).Lärarna i Nielsens studie 
poängterade vikten av att inte tvinga in elever i en given identitet, uppmärksamma olika 
elevers bakgrund och erfarenheter samt låta elever identifiera sig med ämnets innehåll 
(ibid., s. 50) 
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Likaså menar lärarna i denna studie att deras undervisning bidrar till elevernas 
identitetsskapande. Utifrån Fjellströms argument om att lärare bör förmedla värden men 
också låta eleverna upptäcka sin unika egenart kan vi se en parallell hos lärarna i denna 
studie då Petra poängterar att alla ska få vara dem de är och få uttrycka sina åsikter. Detta 
för att de både ska få bekräftelse för sin person samt få höra på andras perspektiv och 
motargument. Vad gäller förmedlandet av värden beskriver flera av lärarna detta, bland 
annat Lena som betonar att en stor uppgift i SO-undervisningen är just att vidga vyerna för 
eleverna och att sätta dem i situationer där de måste tänka utifrån sig själva. I tillägg till 
detta betonar Linda att kärnan i SO-ämnet handlar om att ge eleverna en utblick i värden 
och en insikt att världen är större än deras egen sfär. 

 
Lärarna i Nielsens studie beskriver hur de vill låta eleverna identifiera sig med ämnets 
innehåll genom att göra tidslinjer utifrån sina egna liv eller skriva släktingarsberättelser om 
historiska händelser. Björn beskriver ett liknande koncept i sin undervisning då han ofta 
använder berättelser för att fånga elevernas intresse för att sedan låta berättelsen mynna ut i 
en diskussion. Han berättar att han vill skapa engagemang och att han då måste skapa 
närhet till ämnet för att eleverna ska känna engagemang. Vidare menar Björn, likt lärarna i 
Nielsens studie, att det då är lättare för eleverna att ta till sig kunskapen och utveckla en 
djupare förståelse för ämnet. Sammanfattningsvis beskrevs i resultatet att samtliga lärare 
ansåg att deras undervisning på ett eller annat sätt bidrog till elevernas identitetsskapande, 
vilket här har kopplats samman med de metoder som tidigare forskning presenterat som 
betydande. 

 
7.1.4 Hur lärare möjliggör identitetsskapande i planering och undervisning 
Enligt kursplanerna för religionskunskap, historia, geografi och samhällskunskap ska 
eleverna anamma kunskaper och utveckla förmågor som i sin tur bidrar till 
identitetsskapandet. Utifrån dessa utdrag från läroplanen kan vi se att precis som många av 
lärarna beskrev i intervjuerna så ligger identitetsskapandet i SO-ämnenas karaktär. I historia 
ska eleverna utveckla förståelse för historiska berättelser och därigenom få perspektiv på 
sina egna och andras värderingar och föreställningar. Detta är ett exempel på hur tydligt 
identitetsskapande är kopplat till historia och att det känns naturligt att i arbetet med olika 
historiska händelser dra paralleller till nutiden och eleverna själva. En av lärarna, som själv 
inte utgick från identitetsskapande när hon planerade, menar dock att undervisningen skulle 
kunna förbättras om den planerades så att identitetsskapande skulle kunna vävas in i 
diskussioner som uppstår i undervisningen. De fåtal lärare som utgår från elevernas 
identitetsskapande när de planerar sin undervisning fokuserar på att eleverna ska kunna se 
till sig själva och känna sig engagerade vad än de arbetar med för område. Lärarna menar 
att kunna jämföra och se till sig själv är en viktig nyckel för att väcka engagemang och 
sedan bygga vidare med faktakunskaper och utveckla förmågor. 

 
Hur lärarna väljer att planera och lägga upp sin undervisning visade sig i undersökningen 
följa två principer; de som utgår från elevernas identitetsskapande när de planerar och de 
som utgår från kunskapskraven när de planerar. Vilket av dessa som är att föredra är svårt 
att säga då det helt beror på hur de utformar undervisningen om de utgår från 
kunskapskraven. Dessa lärare kan ändå väcka engagemang och vidga elevernas vyer. 
Däremot kan det handla om en medvetenhet. Hos de lärare som väljer att planera utifrån 
identitetsskapande är det tydligt att det finns en medvetenhet och ett tänk kring 
identitetsskapande. Hos de lärare som väljer att planera efter kunskapskraven är det svårare 
att utläsa om de lägger fokus på innehåll eftersom identitetsskapandet kommer på köpet. 
Eller om det alternativt är en prioritering på grund av tidsbrist och att det finns en press på 
att eleverna ska nå kunskapskraven då båda dessa perspektiv lyftes under intervjuerna. 
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Något som är intressant är att de lärare som utgick från identitetsskapande i sin planering är 
de lärare som är äldst och de som undervisat längst. Vad detta beror på är oklart, men en 
gissning är att lärarna med erfarenhet lärt sig vad som är viktigt att lägga fokus på och 
därför inte låter sig stressas av läroplanens mastiga centrala innehåll. Kanske känner lärarna 
ifråga sig så pass trygga i sin undervisning att de vet vad som ska prioriteras och då väljer 
att lägga fokus på att väcka elevers intresse för att få dem att utveckla en djupare förståelse. 
En av dessa lärare poängterade under intervjun att hon anser att faktakunskaper är värdelösa 
om de inte leder till en djupare förståelse och att hon genom undervisningen vill få eleverna 
att ”fundera och reflektera över saker och ting och att förstå mera av sin omvärld som 
påverkar dem”. Att sträva efter denna djupare förståelse som leder till elevernas 
identitetsskapande anses vara det primära i undervisningen, medan faktakunskaper 
medföljer per automatik i diskussioner och samtal. Faktakunskaper och den 
identitetsskapande processen är implicit respektive explicit beroende på vilka lärare som 
står bakom undervisningen. 
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7.2 Metoddiskussion 
Som det nämndes i metoden finns fyra viktiga aspekter att bejaka vad gäller etiska riktlinjer 
enligt Kvale och Brinkmann. Dessa fyra områden är information om samtycke, 
konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (Kvale, Brinkmann 2014, 105). Som det 
beskrevs i metoden har jag följt dessa riktlinjer då jag informerat alla intervjupersoner via 
ett informationsbrev om deras rättigheter och att de när som helst kan avbryta sitt 
deltagande. Intervjupersonerna är även anonyma i arbetet och kan inte identifieras i 
publiceringen av materialet enligt riktlinjerna gällande konfidentialitet. Studien har inte på 
något sätt utsatt intervjupersonerna för några konsekvenser av deras deltagande och jag 
anser att jag uppträtt moralist ansvarsfullt då jag varit objektiv i min tolkning av materialet. 

 
Kvale och Brinkmann beskriver intervju som ett strukturerat samtal med ett syfte där 
intervjuaren ställer noggrant utvalda frågor för att få ta del av beprövade kunskaper (Kvale, 
Brinkmann 2014, s. 19). Jag anser att intervjuerna var utformade som strukturerade samtal 
och jag följde samma mall för dem alla. Intervjufrågorna var noggrant utvalda och 
formulerade för att vara enkla och tydliga men ändå behandla det komplexa ämnet. I 
efterhand har jag haft funderingar på om frågorna var för enkla och om jag borde ställt mer 
djupgående frågor. Dock har jag svårt att tro att resultatet skulle blivit till det bättre 
eftersom många av intervjupersonerna ansåg att det var svåra frågor och fick fundera länge 
eller få hjälp i form av flera frågor för att bryta ned ämnet, så kan jag tänka mig att samtalen 
inte skulle få så stor utdelning alls om intervjun hade baserats på mer detaljerade frågor. 
Utifrån det intervjupersonerna svarade ställde jag mer detaljerade följdfrågor om det fanns 
utrymme för det. Kvale och Brinkmann poängterar även vikten av att intervjuaren 
summerar och får bekräftelse av intervjupersonen att tolkningen av dennes uttalanden är 
riktig (ibid., s. 47). Därför ställdes frågor för att få bekräftelse på att det jag uppfattat var 
rätt och riktigt. 

 
Vidare diskuterar Kvale och Brinkmann reliabilitet utifrån frågor som huruvida 
intervjupersoner förändrar sina svar till olika intervjuare, huruvida intervjuaren ställer 
ledande frågor och hur materialet sedan skrivs ut och analyseras. Det är viktigt att forskaren 
agera ansvarsfullt genom att inte påverka intervjupersonen i någon riktning och vara 
noggrann och objektiv med det insamlade materialet (Kvale, Brinkmann 2014, s. 295). Jag 
anser att jag under intervjuerna inte ställde några ledande frågor, har transkriberat allt i 
detalj så som det sas vid intervjun och sedan analyserat den transkriberade texten. Däremot 
kan jag ha påverkat resultatet då jag började intervjuerna med att låta lärarna läsa utdragen 
från läroplanen. Mitt argument för detta är att jag inte ville sätta dem i en sits där de kände 
sig obekväma och okunniga. Lärarna hade vid telefonsamtalen initierat att de kände oro 
inför om de kunde bidra alls gällande ämnet. I efterhand kan jag se att även om de inte hade 
kunnat besvara mina frågor hade det också varit ett resultat. Men eftersom läroplanen är 
något de är bekanta med och bör följa ansåg jag att det skulle främja samtalet om de fick bli 
påminda om skrivelserna de faktiskt ska följa. Dock fick alla intervjupersoner ta del av 
utdragen vilket gör att jag har gett dem samma förutsättningar inför intervjun. 

 
Något som kan upplevas som problematiskt eller intressant är att det är svårt att veta hur 
lärararna tolkar begreppet identitet. Alla har de olika beskrivningar på vad ordet identitet 
innebär för dem. Vissa lägger fokus på familjens inflytande, andra på att identitet handlar 
om att hitta den man är som om identiteten vore någon fast och beständigt, medan andra 
fokuserar på att man genom möten med andra människor formar sin identitet. Dessa svar 
om att hitta den man är eller forma den man är känns problematiska att tolka då jag inte vill 
läsa in för mycket mellan raderna. Därför har jag inte lagt alltför stor vikt vid att jämföra 



25  

deras olika tolkningar av begreppet utan försökt återge deras svar med så lite omarbetning 
som möjligt och sedan försökt fokusera på hur de väljer att gå tillväga för att främja de 
identitetsskapande processerna i sin undervisning. 

 
8. Slutsats 
Undersökningen visar att lärares fokus på vad som är främjande för identitetsskapandet är 
utspritt på olika infallsvinklar. De eftersträvar att vidga elevernas vyer, att visa på att det 
finns mer än en väg att gå och att de ska få bilda sin egen uppfattning om fenomen och 
livsfrågor, men har olika fokus och organiserar undervisningen på olika sätt för att belysa 
detta. Hur lärarna möjliggör för identitetsskapande i sin undervisning visade sig följa två 
principer. Ett fåtal av lärarna utgick i första hand från elevernas identitetsskapande när de 
planerade sin undervisning i SO-ämnena, medan majoriteten utgick från kunskapskraven i 
SO-ämnena och menade att identitetsskapande ändå finns med i undervisningen då det 
ligger i ämnets karaktär och är svårt att inte behandla när man undervisar i SO. Utifrån detta 
kan slutsatsen dras att lärarna har olika synsätt på om identitetsskapande processer är 
implicit eller explicit i SO-undervisningen. 
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10. Bilaga 1  

Information om intervju av lärare om 
identitetsskapande i SO-undervisningen 

 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 
Som examensarbete har jag valt att skriva om identitetsskapande i SO-undervisningen. 
Syftet med studien är att få en förståelse för hur SO-lärare uppfattar sitt uppdrag att främja 
elevers identitetsskapande i SO-undervisningen samt hur de möjliggör detta i sitt 
planeringsarbete. Identitetsskapande är ett viktigt område som det inte finns så mycket 
forskning inom och därför vill jag göra en undersökning om detta. Jag kommer att intervjua 
lärare som undervisar i SO i årskurs 4-6. För att få ett trovärdigt resultat vill jag intervjua 
flera lärare från olika skolor för att få ett bredare material att bearbeta. 

 
Intervjufrågorna kommer utgå från ovan nämnt syfte och själva intervjun kommer ta högst 
en timme. För att noggrant dokumentera intervjun och för att i efterhand kunna lyssna på 
vad du har att säga vill jag gärna spela in intervjun. Det är svårt att hinna anteckna och att få 
samtalet att flyta om jag måste skiva samtidigt. Därför ber jag om din tillåtelse att få spela 
in intervjun. Enligt forskningsetiska nämndens regler är det endast jag och min handledare 
som kommer att ha tillgång till inspelningarna från intervjun. Allt material kommer att 
raderas och förstöras när kursen avslutas. Du kommer vara anonym då du får ett fiktivt 
namn eller en anonym benämning i arbetet. Ditt deltagande i undersökningen är helt 
frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 

Vid frågor kan ni kontakta mig eller min handledare Joyce. 

Jenny Lerström Joyce Kemuma 
073-055 15 31 023-77 83 15 
h11jenle@du.se jke@du.se 

Ludvika 2015-01-30 

mailto:h11jenle@du.se
mailto:jke@du.se
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11. Bilaga 2 
 
11.1 Intervjufrågor 

 
• Hur länge har du arbetat som lärare? 
• Hur länge har du jobbat här? 
• Hur länge har du undervisat i SO? 
• Har du arbetat på andra skolor? 

 
• Vad tycker du att ditt uppdrag som SO- lärare innefattar? 
• Vad betyder ordet identitet för dig? 
• Vad innebär elevers identitetsskapande för dig? 
• Hur uppfattar du ditt uppdrag att främja elevers identitetsskapande 

genom din undervisning? Vad tror du förväntas av dig? 
 

• Planerar du för identitetsskapande i din undervisning? Om ja, hur går du 
tillväga? Om nej, varför? 

• Anser du att din undervisning bidrar till elevers identitetsskapande? 
• Upplever du att identitetsskapande borde planeras in i undervisningen? 
• Känner du att identitetsskapande är viktigt eller att det inte borde ingå i 

dina arbetsuppgifter? 
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12. Bilaga 3 

12.1 Identitetsskapande i kursplanerna 

Religion 
”Eleverna ska genom undervisningen i religion reflektera över olika 
livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska 
undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en 
personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors 
sätt att tänka och leva” (Skolverket 2011, s. 186) 

 
Historia 
”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur 
historiska berättelser används i samhället och i vardagslivet. 
Därigenom ska eleverna få olika perspektiv på sina egna och andras 
identiteter, värderingar och föreställningar” (ibid., s. 172). 

 
Geografi 
I kursplanerna för geografi presenteras att eleverna ska utveckla en 
medvetenhet när det gäller geografiska kunskaper och veta bär de är 
användbara och viktiga. Eleverna ska även utveckla förmågan att 
jämföra olika levnadsvillkor, se hur människans handlingar påverkar 
världen samt analysera samspelet mellan natur, människa och 
samhälle (Skolverket 2011, s. 159). 

 
Samhällskunskap 
Genom undervisningen i samhällskunskap ska eleverna enligt 
kursplanen utveckla ”en helhetssyn på samhällsfrågor” (Skolverket 
2011, s. 199). Med detta menas att elever i diskussioner som rör 
samhällsfrågor ska kunna se på frågan utifrån flera olika perspektiv, så 
som sociala, ekonomiska och politiska perspektiv. Eleverna ska även 
utveckla en förståelse för andra människors levnadsvillkor och se hur 
olika intressen kan styra samhällsutvecklingen. Därmed utvecklar 
eleverna förmågan att kunna se hur människor och samhällen 
förändras samt orsak och konsekvenserna till detta (ibid.). 
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12.2 Identitetskapande i värdegrunden 
 
”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart 
och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 
ansvarig frihet” (Skolverket, 2011, s. 7). 

 
”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att 
inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete 
med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, 
kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare” 
(ibid., s. 9). 

 
”Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan 
ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger 
trygghet och vilja och lust att lära” (ibid., s. 10) 

 
 
”Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling” (ibid., s. 10). 

 
Undervisningen ska även sträva efter att skapa ”medvetenhet om det 
egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg 
identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå 
och leva sig in i andras villkor och värderingar” (ibid., s.7). 

 
”Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla 
verksamheten” (ibid. s. 7). 

 
”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och 
självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem” 
(ibid., s. 9). 

 
”Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin 
förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra” 
(ibid., s. 9). 

 
”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje 
och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och 
övervinna svårigheter” (ibid., s. 10). 
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