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1. Inledning 

 

Vad eleverna ska lära sig i skolan är något som har diskuterats och stötts och blötts ända sedan 

den dag då det först fanns elever och lärare. Sedan folkskolans inträde i Sverige har vi hunnit 

ha fem läroplaner som alla besvarat frågan olika och otaliga timmar har lagts ned på att 

formulera vad innehållet ska vara, vilka förmågor som eleverna ska stärkas i och till vilket syfte 

de överhuvudtaget ska undervisas i ett särskilt ämne. Ämnet samhällskunskap är ett av de 

ämnen som läses på alla gymnasieprogram i hela landet och tanken är att det ämnet ska stärka 

eleverna som demokratiska medborgare, få förståelse för hur samhället är uppbyggt, lära sig 

om privat- och nationalekonomi, kritiskt tänkande och mycket mer. Tanken är att det som 

politikerna och skolverket bestämmer ska förmedlas i varje skola genom varje 

samhällskunskapslärare och till varje elev. Men kan ens läraren vara säker på att hennes 

undervisning tas emot som den är tänkt, eller att den ens blir i verkligheten som den planerats 

i arbetsrummet? Visst måste lärare och elever vara överens om vad syftet med det viktiga ämnet 

samhällskunskap är så både elever och lärare upplever det som meningsfullt och att de faktiskt 

upplever att de ägnar sig åt samma sak och strävar efter samma mål?  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att bättre förstå hur mycket av all kunskap, alla förmågor och alla 

värderingar som en samhällskunskapslärare försöker förmedla som når fram till eleverna och 

hur det kan förändras från att det formuleras hos läraren till att det tillgodoses av en elev.  

Frågeställningarna uppsatsen ska besvara för att närma detta syfte är nedan. 

 Vilka skillnader finns i hur elever och deras lärare upplever samhällskunskapen vad 

gäller innehåll, ämnets syfte och hur eleverna utvecklas av ämnet? 

Denna studie försöker inte förklara hur dessa skillnader uppstår eller vad som är de 

bakomliggande anledningarna utan är en beskrivande studie med syfte att undersöka vilka 

skillnader som finns. I diskussionen om resultatet kommer hypotetiska förklaringar att 

behandlas för att bättre närma sig studiens syfte, men de slutsatser som dras förblir beskrivande. 
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Syftet, innehåll och elevernas utveckling enligt skolverket 

Skolverket tar upp syftet med undervisningen i gymnasieskolan i läroplanen och i de specifika 

ämnenas kursplaner. I samhällskunskapsämnets kursplan sammanfattas ämnets syfte i dessa 

fem punkter:  

1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna, såväl de individuella som de 

kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens 

organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och 

perspektiv. 

2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse för dagens samhälle samt om hur 

olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden 

påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer. 

3. Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med 

hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. 

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

källornas relevans och trovärdighet. 

5. Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer. 

 

Vilket lärostoff som samhällskunskapen ska innehålla i gymnasiet regleras för varje enskild 

kurs och kallas för centralt innehåll. Kurserna som nämns i denna uppsats är samhällskunskap 

1a1, 1a2, 1b och 2. Samhällskunskap 1a1 och 1a2 är båda på 50p och är två halvor som utgör 

kursen samhällskunskap 1b. Samhällskunskap 2 är en fortsättningskurs som är på 100 poäng.1  

1.2.2 Tidigare forskning 

 

Skolan har under lång tid varit studieobjekt i många olika discipliner som pedagogik, didaktik, 

sociologi eller statsvetenskap. Dessa vetenskaper fokuserar på olika områden och i denna studie 

hänvisas främst till forskning och teorier från didaktiken och statsvetenskapen. Nedan beskrivs 

ett urval av tidigare forskning och vetenskapliga teorier som på ett eller annat sätt är relevant 

med det som denna uppsats tar upp.  

 
1 Skolverket 2010. 
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I sin avhandling från Umeå Universitet skriver Torbjörn Lindmark om 

samhällskunskapslärares ämneskonceptioner och hur de kan höra ihop med deras bakgrund. 

Med ämneskonception menas den uppfattning eller syn som en person kan ha på ett särskilt 

skolämne, vilka föreställningar personen har och hur personen begreppsliggör ämnet. 

Lindmark skriver att en lärares ämneskonception kan ha stor påverkan på undervisningens 

innehåll.2 Avhandlingen består i huvudsak av tre studier; den första är en enkätundersökning 

som frågar 60 lärare hur de ser på samhällskunskapsämnets syfte och innehåll. Lärarnas svar 

har sedan används för att konstruera olika idealtypiska ämneskonstruktioner.3 Den andra 

studien är en intervjustudie av åtta samhällskunskapslärare som också undersöker deras 

förståelse för samhällskunskapsämnet undersöks mer på djupet. Tredje studien undersöker 

lärarnas skriftliga prov och andra examinationer som lärare använder sig av i 

samhällskunskapen och letar efter drag som kan ge en bild av lärarnas ämneskonception. Alla 

dessa studier tar också upp lärarnas bakgrund och undersöker ifall det finns samband mellan 

bakgrunden och deras ämneskonception.  

Genom dessa undersökningar tycker sig Lindmark kunna identifiera fyra olika 

ämneskonceptioner: den fakta- och begreppsinriktade, den värdegrundsinriktade, den 

samhällsanalytiskt inriktade och den medborgarfärdighetsinriktade ämneskonceptionen.4 I 

enkätstudien ger flest lärare uttryck för att ha en medborgarfärdighetsinriktad 

ämneskonception. Där anses det viktigaste målet med samhällskunskapen att deras elever ska 

bli aktiva medborgare i samhället. Detta bör enligt lärarnas svar uppnås genom att eleverna lär 

sig färdigheter som att ta ställning till olika samhällsfenomen, lyssna och delta i diskussioner, 

kunna kritiskt ifrågasätta och värdera olika handlingsalternativ.5 Den näst största gruppen 

lärare ger uttryck för den fakta- och begreppsinriktade ämneskonceptionen där centrala begrepp 

och fakta är det som ligger i fokus. Om tidigare nämnda konception kan liknas med att lära sig 

köra bil kan denna konception kanske liknas med att läras sig bilens olika delar och hur den 

fungerar. Undervisningens utformning kan ta avstamp från olika universitetsdiscipliner som 

nationalekonomi eller statsvetenskap.6  

Det är endast ett fåtal lärare i undersökningen som ger uttryck för de två kvarvarande 

ämneskonceptionerna: samhällanalytiskt inriktad eller värdegrundsinriktad ämneskonception. 

Fokus i den samhällsanalytiska inriktningen ligger på att elever ska kunna förklara, analysera 

 
2 Lindmark 2013, s. 30. 
3 Lindmark 2013, s. 41. 
4 Lindmark 2013, s. 146. 
5 Lindmark 2013, s. 146. 
6 Lindmark 2013, s. 155. 
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och undersöka samhällsfenomen. Här är det inte det egentliga innehållet som ligger i fokus 

utan eleverna har möjlighet att själva välja vad som skall analyseras. Den värdegrundsinriktade 

ämneskonceptionen lägger fokus på att fostra elever i särskilda centrala värderingar som 

solidaritet, jämlikhet och empati.7 Vissa lärare menar att det finns motsättningar mellan olika 

målbildningar inom ämnet och nämner exempelvis kritiskt tänkande och att eleverna ska 

socialiseras in i samhället. Andra lärare menar att det både är samhällskunskapens syfte att 

fostra goda medborgare och ge dem ett kritiskt förhållningssätt och att dessa mål är fullt 

förenliga.8  

När Lindmark sedan väger resultaten från enkätstudien mot de undersökta examinationerna 

framkommer dock att det kan finnas en stor skillnad i vad lärarna tycker är syftet med 

undervisningen och hur den till sist utformas. I examinationerna återfinns framförallt med stor 

majoritet den fakta- och begreppsinriktade samt den samhällsanalytiska ämneskonceptionen 

medan de två andra knappt förekommer alls. Enligt Lindmarks studie har alltså de flesta lärarna 

en medborgarfärdighetinriktad ämneskonception men deras undervisning har snarare fokus på 

fakta, begrepp och samhällsanalys.9 

I Nya Zeeland gjordes en studie inte helt olik Lindmarks avhandling där forskare delade ut 

enkäter till lärarstudenter och arbetande lärare för att undersöka skillnader i hur de såg på 

samhällskunskapsämnets syfte och utformning. 228 lärarstudenter och 64 erfarna lärare fick 

besvara enkäten som ställde frågor om hur samhällskunskapen mål och utformning borde se 

ut.10 Resultatet visade att både lärarstudenter och lärare ansåg att personlig utveckling genom 

att stärka eleverna i sociala och etiska förmågor var av stor vikt, men att lärarstudenterna ansåg 

detta som något viktigare ände arbetande lärarna. Skillnaden var dock relativt liten och 

forskarna menade att detta inte nödvändigtvis behövde ha något resultat för undervisningen i 

praktiken.11 Ställs denna studie i relation till Lindmarks studie, där lärare hade en mer 

medborgarfärdighetsinriktad bild av hur samhällskunskapen borde vara men i praktiken hade 

en mer begrepps- och faktainriktad undervisning, kan det antyda att när en lärarstudent möter 

verkligheten sänks ambitionerna att undervisningen skall vara i syfte att stärka eleven som 

medborgare för att istället göra plats för mer mätbara kunskaper.  

 

 
7 Lindmark 2013, s. 156. 
8 Lindmark 2013, s. 157. 
9 Lindmark 2013, s. 157–159. 
10 Hawe, Browne, Siteine, & Tuck 2010, s. 293–294. 
11 Hawe, Browne, Siteine & Tuck. 2010, s. 300. 
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En studie relativt lik denna uppsats gjordes av Johan Hansson vid Umeå Universitet. Hansson 

undersöker inte samhällskunskapen som denna uppsats gör utan undersöker elever och lärares 

uppfattningar om historieämnet. Hansson är i grunden historielärare och märkte att han ofta 

genomförde lektionerna med delsyfte att få eleverna mer intresserade av historia och ställde 

sig fråga vad elever och lärares personliga historieintresse hade för betydelse för lärandet.12 

Hanssons efterforskningar i forskningsläget visade att det fanns ett flertal studier som 

undersökt hur historieundervisning sker och uppfattas av lärare och elever, men fann ingen som 

svarade på hans frågor och som undersökte både lärare och deras elevers uppfattningar så de 

kunde jämföras med varandra. Att det fanns ett outforskat perspektiv gjorde att syftet med den 

avhandling Hansson sedan skriver är att undersöka lärares och deras elevers uppfattningar om 

historia och historieundervisning, samt förklara den betydelse som intresset för historia hos 

lärare och elever har för dessa uppfattningar.13 För att uppnå syftet formulerar Hansson fyra 

frågeställningar: 

1. Hur beskriver lärare och elever sitt historieintresse, och hur påverkar detta intresse 

skolans historieundervisning? 

2. Vad anser lärare och elever vara syftet med historia i skolan och historia i allmänhet? 

3. Hur betraktar elever lärostoff och arbetssätt i den historieundervisning de deltar i?  

4. Vilka arbetssätt och vilket lärostoff låter lärarna ingå i historieundervisningen och 

varför prioriteras dessa?14 

För att besvara dessa frågor gjordes först en enkätundersökning bland elever och sedan 

intervjuer med deras lärare.15 Totalt svarade 224 gymnasieelever på enkäten och 9 lärare 

intervjuades.16 

Studien visade på vissa skillnader dels i hur lärarnas historieintresse såg ut, hur de 

påverkade undervisningen och skillnader i hur lärare och elever uppfattade undervisningen. 

När historieintresset undersöktes uppgav de flesta lärarna att deras intresse och engagemang 

inspirerade eleverna och gjorde dem mer intresserade, däremot angav ingen av lärarna att de 

inspirerats eller fått sitt intresse från sin skolgång.17 Det som lärarna fann mest intressant med 

historia var ofta det som eleverna också fann intressant.18 Lärarna hade också en god 

 
12 Hansson 2010, s. 1. 
13 Hansson 2010, s. 3. 
14 Hansson 2010, s. 4. 
15 Hansson 2010, s. 43. 
16 Hansson 2010, s. 51. 
17 Hansson 2010, s. 127. 
18 Hansson 2010, s. 129. 
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uppfattning om vad eleverna fann intressant förutom att de underskattat elevernas stora intresse 

för den egna släktens historia, vilket lärarna betraktat som ringa.19  

Gällande syfte ansåg sig alla lärare arbeta främst för elevens behov men andra attityder 

lät Hansson sortera in lärarna i två kategorier; elevorienterade och ämnesorienterade lärare. 

Elevorienterade lärare såg syftet med historieundervisningen som att ge eleverna intresse för 

ämnet, kännedom för sina egna rötter, en känsla av vad som är rätt och fel och en 

allmänbildning som främst skulle ge eleverna självkänsla och stärkas i det sociala samspelet 

med omvärlden.20 Ämnesorienterade lärare angav att syftet snarare är att förmedla kunskap för 

att bättre förstå samhället, ge förklaringar till aktuella händelser, kunna se saker från olika 

perspektiv och bättre källkritiska förmågor.21 De flesta eleverna såg historia som något relevant 

för sin egen person och framförallt som något att lära sig för att bättre förstå samhället. 

Elevernas uppfattningar varierade något beroende på vad deras lärare kunde ses ha för 

orientering där elever med elevorienterade lärare angav att historia skall vara till stöd for att 

förstå förändringar i livet förr, nu och sedan.22 Elever hade också en uppfattning om att 

historieämnet främst var till hjälp för att förstå samhället snarare än att forma eleven identitet.  

Både elever och lärare värderade samma undervisningsmetoder högt, exempelvis 

projektarbeten eller studiebesök. Eleverna var dock av uppfattningen att dessa metoder 

förekommer mer sällan än vad lärarna uppfattade men gillade ändå undervisningen i helhet 

trots detta.23 Eleverna tyckte också att läroboksbaserad undervisning var betydligt vanligare än 

vad deras lärare uppgav.24 Studiens resultat är mer omfattande än vad som sammanfattas här 

och inkluderar diskussioner vilka förklaringar som kan finnas till varför elever och lärares 

uppfattningar ser ut som de gör. 

Enligt vad jag funnit i forskningsläget finns det studier som undersöker hur lärare 

uppfattar sitt ämne både innan de börjar undervisa och medan de gör det, hur de examinerar 

det och till viss del också hur de undervisar. Det finns studier som den Tomas Hansson gör som 

bland annat undersöker skillnaderna mellan hur lärare och deras elever ser på historieämnets 

syfte. Det som denna studie ämnar göra, att undersöka skillnaderna i hur lärare och elever 

uppfattar vad som är innehållet, hur elever utvecklas och vad som är syftet med 

samhällskunskapsundervisningen finns ännu ingen forskning kring och det är ett glapp i 

 
19 Hansson 2010, s. 127. 
20 Hansson 2010, s. 80–81. 
21 Hansson 2010, s. 81. 
22 Hansson 2010, s. 133. 
23 Hansson 2010, s. 140. 
24 Hansson 2010, s. 141. 
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forskningsfältet som denna studie hoppas fylla, vidare finns en förhoppning om att resultatet 

av studien också kommer vara till nytta för lärare som vill utveckla sitt sätt att undervisa i 

samhällskunskap. 

1.3 Teori & Metod 

1.3.1 Teori 
Förutom Lindmarks ämneskonceptioner som beskrevs i förra kapitlet används ett par teoretiska 

begrepp i denna uppsats. Även fast dessa begrepp inte är bärande för förståelsen av denna 

uppsats förklaras de i detta kapitel eftersom denna uppsats huvudsakligen är statsvetenskaplig 

medan begreppen snarare är didaktiska eller utbildningsvetenskapliga. 

Dessa två begrepp som är nära besläktade med varandra är meningserbjudande och 

följemening. I en artikel skriver Tomas Englund om meningserbjudande, han menar att 

undervisning är att betrakta inte bara som ett förmedlande av kunskap utan även som en social 

handling som kan förmedla olika värderingar eller meningar.25 Exempelvis kan en nämna att 

det i all undervisning alltid sker ett urval om vilken kunskap som skall läras ut, detta kan 

innebära att det förutom själva lärostoffet också förmedlar en värdering om att denna kunskap 

är viktigare än den kunskap som valts bort. Meningserbjudandet kan ske inom alla aspekter av 

undervisningen exempelvis vilka läromedel som väljs ut och hur de är skrivna, hur läroplanen 

formuleras eller hur läraren talar med eleverna under och mellan lektionerna. Begreppet 

meningserbjudande handlar endast om den förmedlande parten och åsyftar erbjudandet av en 

värdering i en riktning, hur den skapas och betonas i undervisningstillfället och inte hur det tas 

emot.26 Meningserbjudandet kan vara medvetet som när en lärare exempelvis försöker 

förmedla att ett ämne är intressant och roligt genom att förbereda spännande uppgifter, men 

det kan också ske omedvetet.27  

När meningserbjudandet gjorts och lämnar den förmedlande parten och skall tas emot 

av den lärande kallas det en följemening. Följemeningen är vad den lärande till sist tillgodoser 

sig av den värdering, världsbild eller förhållningssätt som medvetet eller omedvetet erbjöds av 

den undervisande.28 Begreppen är inte nödvändigtvis formulerade för att beskriva den 

mottagande och erbjudande i en värderingsförmedling men kompletterar varandra bra i hur de 

 
25 Englund 1997, s. 120. 
26 Englund 1997, s. 120. 
27 Englund 1997, s. 120. 
28 Östman 2014, s. 25. 
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används. Leif Östman skriver om att följemeningar kan skapas dels i vilken kunskap som väljs 

ut eller vilket språk vi använder kring ett ämne.29 Östman skriver också och kunskapsemfaser, 

vilket kan sammanfattas som hur vi i undervisning betonar vad som är viktigt i ett ämne, vilket 

målet är och vilket syfte undervisningen har.30 Utan att fullt redogöra för de kunskapsemfaser 

som Östman beskriver kan de beskrivas som en didaktisk typologi inte helt olik den som 

Lindmark skapar i sin studie, det vill säga ämneskonceptioner, vilket är begreppet som används 

i denna uppsats.  

Nedan följer ett eget exempel på det fenomen som dessa två senare begrepp beskriver: 

En samhällskunskapslärare har förberett en rolig föreläsning om historiska och har det 

medvetna meningserbjudandet att politik är tillgängligt och roligt. Dessvärre har läraren endast 

valt ut manliga aktivister, vilket gör att läraren omedvetet gör meningserbjudandet att alla 

aktivister är män, vilket i sin tur gör att eleverna lämnar klassrummet med följemeningen att 

kvinnor inte hör hemma i politiken.  

1.3.2 Val av metod och avgränsning 
Materialet till denna uppsats har samlats in genom en kvantitativ enkätstudie. Studien hade 

kunnat genomföras på kvalitativt sätt genom intervjuer men det hade gjort att antalet 

respondenter blivit väldigt få. Genom att istället ge samhällskunskapslärare och deras elever 

enkäter blir det möjligt att jämföra lärarens svar med alla elever i en klass. Enkäten gör det 

också enklare att kontrollera att frågorna ställs på samma vis vilket gör svaren mer jämförbara. 

Studien utfördes med två varianter av enkäten, en som riktade sig till samhällskunskapslärare 

och en som riktade sig till elever. För att dessa två enkäter skulle vara jämförbara med varandra 

har lärar- och elevenkäten utformats för att vara så lika varandra som möjligt och nästan alla 

frågor är representerade i båda varianterna.  

Studien har gjort på elever och lärare inom gymnasieskolan, detta dels för att det antogs 

att äldre elever lättare skulle kunna förstå enkäten, dels för att kunna göra jämförelser mellan 

gymnasieprogram och dels för att det är inom ämneslärarprogrammet mot gymnasiet som 

denna uppsats är skriven. 

För att nå respondenter kontaktades samtliga gymnasieskolor i Uppsala. Anledningen 

till att studien begränsades till skolor i Uppsala var dels för att det finns ett stort antal 

gymnasieskolor i Uppsala med mycket varierande programutbud, dels för att det gjorde det 

möjligt att erbjuda skolorna att jag personligen var på plats när enkäten delades ut, något som 

 
29 Östman 2014, s. 29. 
30 Östman 2014, s. 32. 
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ingen i slutändan tyckte var nödvändigt. De flesta skolor kontaktades visa reception eller rektor 

men ingen av dem var intresserade av att delta i studien. Andra skolor redovisade vilka lärare 

som undervisade i vilka ämnen, vilket gjorde det möjligt att kontakta skolans 

samhällskunskapslärare direkt. Att kontakta lärarna direkt gav bättre resultat och av flera 

positivt inställda var det till sist fyra lärare som både hade tid att fylla i lärarenkäten och låta 

sina elever fylla i elevenkäten. Dessa fyra lärare kom alla från olika skolor i Uppsala, alla med 

olika program. Hur många elever som lärarna lät fylla i enkäten varierade stort, en lärare delade 

endast ut enkäten i halvklass vilket gav 16 elevsvar, medan en annan lärare hann med tre hela 

klasser med ungefär 27 elever i varje. I tabellen nedan redovisas en kort sammanfattning över 

de svar som samlats in. För att säkerställa att respondenternas anonymitet har skolorna fått nya 

namn. 

Skola Antal elever Representerade program 

Gula Röda Skolan 81 Ekonomi 

Blåa Röda Skolan 31 Teknik, Sam Estet/Media 

Gröna Röda Skolan 18 Naturbruk, VVF 

Röda Röda Skolan 16 Naturvetenskap 

Tabell 1 Skolor som deltagit i undersökningen, antal elever och de program de går på. 

Som framkommer av tabellen ovan finns det flera olika program representerade bland 

respondenterna, dessa program flera olika mycket samhällskunskap i sin programplan där 

samhällsprogrammen (ekonomi och sam estet/media). De elever som läser naturbruk31 och 

VVF32 läser endast kursen Samhällskunskap 1a1 på 50 poäng, dvs ungefär 50 timmar. På 

teknikprogrammet33 och Sam estet/media34 läser eleverna Samhällskunskap 1b á 100p. 

Naturprogrammet35 och Ekonomiprogrammet36 innehåller både Samhällskunskap 1b och 2 på 

totalt 200p. Det finns med andra ord stora skillnader i hur mycket samhällskunskap eleverna 

hunnit läsa, särskilt eftersom det är många av eleverna som fortfarande endast hunnit läsa en 

termin på gymnasiet, och det är mycket viktigt att ta hänsyn till detta när denna studie 

analyserar elevernas svar. Det finns också renodlade samhällsvetenskapliga gymnasieprogram 

där eleverna läser 300p samhällskunskap men inga elever från liknande program har besvarat 

enkäten.  

 
31 Gröna Skolan 2018a. 
32 Gröna Skolan 2018b. 
33 Blåa Skolan 2018a. 
34 Blåa Skolan 2018b. 
35 Röda Skolan 2019. 
36 Gula Skolan Uppsala (u.å.). 
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1.3.2 Enkätens utformning 
Enkäten utfördes digitalt via Googles enkätverktyg. I detta verktyg är det möjligt att dela in 

enkäten i olika avsnitt där respondenten endast kan komma vidare till nästa avsnitt efter att ha 

fyllt i de tidigare avsnitten. Denna enkät hade fem avsnitt och de beskrivs nedan en i taget. 

Frågorna bestod av till största delen av frågor där eleverna ställs inför ett påstående och ska 

svara på hur väl det stämmer för dem. Påståendefrågorna kunde besvaras på en skala mellan 

1–10, detta för att kunna ge möjligheter till många olika svar samt att inte erbjuda ett 

”mellansvar”. Förutom påståendefrågor förekom det också ett mindre antal flervalsfrågor och 

fritextfrågor. 

Det första avsnittet ställde fem frågor om respondenten. Eleverna fick frågor om vilken 

skola de går på, vilken klass de går i, och vilket program de läser, vilket kön de tillhör samt 

vilken som är den högsta utbildning någon av deras föräldrar läst. Lärarna svarade på vilken 

skola de arbetar på, vilka ämnen de undervisar i, ifall de har lärarlegitimation samt vilken kön 

de tillhör. Frågorna gällande skolor, program och klass ställdes för att kunna jämföra skolor 

med varandra samt att lättare kunna koppla rätt lärare till rätt grupp elever. Frågorna om kön, 

lärarlegitimation och föräldrabakgrund ställdes för att kunna undersöka ifall dessa faktorer 

förändrar svaren i senare avsnitt.  

Det andra avsnittet titulerades ”Innehållet i samhällskunskapen” och utgjordes av sju 

påståendefrågor som alla handlade om innehållet i samhällskunskapen eller vilka teoretiska 

kunskaper de upplevde att de lärde sig i.  

6. På samhällskunskapen lär jag mig mycket om vad kommuner, landsting, riksdag och 
regering är och hur de fungerar.  

7. På samhällskunskapen lär jag mig mycket om lagar, regler, brott och straff. 

8. På samhällskunskapen lär jag mig mycket om samhällets ekonomiska system. 

9. På samhällskunskapen lär jag mig mycket om olika politiska ideologier och hur de 
skiljer sig åt.  

10. På samhällskunskapen lär jag mig mycket om hållbar utveckling, hur samhället 
påverkar miljön och hur miljön påverkar oss.  

11. På samhällskunskapen lär jag mig mycket om barnkonventionen och de mänskliga 
rättigheterna. 

12. På samhällskunskapen lär jag mig mycket om EU och hur det påverkar mig att 
Sverige är med i EU. 

Frågorna formulerades så att de mer eller mindre speglar det centrala innehållet för 

Samhällskunskap 1b. Dessa frågor finns representerade i lärarenkäten men är då formulerade 

så att det rör lärarens uppfattning av vad eleverna lär sig, exempelvis ”På samhällskunskapen 

lär sig eleverna mycket om samhällets ekonomiska system”.  
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Det tredje avsnittet syftar till att undersöka vad eleverna tycker att det lär sig, vilka praktiska 

förmågor de anser sig utveckla av samhällskunskapsundervisningen.  

13. På samhällskunskapen får jag utforska mina åsikter och utveckla vad jag står för. 

14. På samhällskunskapen får jag öva på att uttrycka mina åsikter.  

15. På samhällskunskapen lär jag mig om hur människor har olika förutsättningar, 
livsvillkor och hur de påverkas av samhället.  

16. På samhällskunskapen får jag öva på att se andras perspektiv.  

17. På samhällskunskapen får jag själv välja att arbeta med saker i samhället som jag själv 
tycker är spännande och viktigt. 

18. Det jag lär mig på samhällskunskapen gör att jag lättare kan påverka min situation och 
mina problem. 

19. Det jag lär mig på samhällskunskapen gör att jag kommer ta bättre beslut i framtiden. 

20. På samhällskunskapen lär jag mig att söka, kritiskt granska och tolka information från 
olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet. 

21. Det jag lär mig på samhällskunskapen gör att jag känner mig mer trygg i mig själv.  

Dessa frågor speglar dels samhällskunskapsämnets syfte som det formuleras i ämnesplanen37, 

samt principer ur läroplanen för gymnasieskolan38. Här hoppas jag kunna få veta på vilka sätt 

eleverna tycker att de utvecklas. I lärarnas version av enkäten var påståendena omskrivna på 

samma vis som i avsnitt två, så att de gällde lärarens uppfattning om vad eleven lär sig; 

exempelvis ”På samhällskunskapen får eleverna öva på att se andras perspektiv”.  

Det fjärde avsnittet utgjordes endast av en öppen fråga som var likadan i båda versioner 

av enkäten. Frågan löd: ”Vad är syftet med samhällskunskap enligt dig?”. Svaret tilläts vara 

hur kort eller hur långt som helst och tanken bakom denna fråga var att utöver att deduktivt 

kunna dra slutsatser utifrån svaret på de andra frågorna också erbjuda elever och lärare att 

själva formulera ett svar. 

  

 
37 Skolverket 2010. 
38 Skolverket 2010. 
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Det femte och sista avsnittet i enkäten har sju frågor och rör eleven egna åsikter om 

samhällskunskapsämnet. De första fem frågorna låter respondenten svara på en skala mellan 

1-10 och de två sista frågorna besvaras med egna formuleringar.  

23. Hur viktigt är det att läsa samhällskunskap? (Inte viktigt alls – Väldigt viktigt) 

24. Hur roligt tycker du att samhällskunskap är? (Inte roligt alls – Väldigt roligt) 

25. Hur mycket samhällskunskap tycker du att du har i skolan? (Alldeles för lite – 
Alldeles för mycket) 

26. Hur meningsfullt tycker du det är att läsa samhällskunskap? (Helt meningslöst – 
mycket meningsfullt) 

27. Hur svårt tycker du att samhällskunskap är? (Inte svårt alls – Väldigt svårt) 

28. Finns det något du skulle vilja göra mer utav i samhällskunskapen? (Fritext) 

29. Finns det något du skulle vilja göra mindre utav i samhällskunskapen? (Fritext) 

Dessa frågor inkluderades framförallt för att kunna använda som kontrollvariabler i ett skede 

då det fortfarande fanns en idé att denna studie skulle innehålla regressionsanalyser. Som 

studien ser ut idag får frågorna i detta avsnitt en mer perifer roll och kommer användas 

framförallt för att diskutera resultatet från andra avsnitt. Frågorna från sista avsnittet behåller 

på så vis sin kontrollerande funktion men kommer inte att redovisas fullt lika utförligt som 

undersökningens andra resultat. I lärarnas version av enkäten såg frågorna likadana ut som på 

elevernas version förutom två av frågorna, fråga 25 formulerades om till ”Hur mycket 

samhällskunskap tycker du att eleverna har i skolan” och fråga 26 formulerades om till ”Hur 

meningsfullt tycker du det känns att undervisa i samhällskunskap?”. Fråga 27, om hur svårt 

samhällskunskap är, finns inte med i lärarnas version av enkäten.  

Tre enkätsvar tagits bort i sin helhet; två av dem rensades bort eftersom de identifierats 

som oseriösa och därför inte tillförlitliga, detta framförallt sett till hur de öppna frågorna 

besvarats. Det tredje bortrensade svaret var identiskt med ett svar annat även på tidstämpeln 

och därför behölls endast ett av svaren.  

1.3.3 Kritisk reflektion 
En av de stora bristerna med att försöka besvara dessa forskningsfrågor med en enkätstudie är 

att det var svårt att kontrollera omständigheterna kring när enkäten fylldes i. Eftersom jag själv 

inte var närvarande vid de tillfällen enkäten delades ut fanns till exempel ingen som kunde 

svara på frågor förutom läraren och samma lärare fick också vara den som presenterade 

enkäten. Vissa elever har visat att det funnits viss förvirring till vem enkätens avsändare var då 

ett litet tal enkätsvar formulerats så det blir tydligt att de är menade för läraren. Lärarna bads 

också att låta eleverna fylla i enkäten under lektionstid men det är möjligt att vissa elever såg 
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enkäten som frivillig, att vissa fick längre tid än andra eller att de endast fick den över mail 

trots instruktionerna. Urvalet är också problematiskt eftersom det till stor del avgjordes av vilka 

lärare som tackade ja till att delta i undersökningen, detta kan leda ha lett till att jag har mer 

engagerade lärare än vad som egentligen vore representativt. Detta har också lett till att jag inte 

kunnat styra urvalet för att lättare dra slutsatser från resultaten, till exempel ifall jag valt utefter 

ett ”least likely senario”. Ett annat problem är den stora mängd data som samlats in, eftersom 

denna studie är så liten till exempel jämfört med Hanssons är det svårt att göra all data rättvisa 

men min förhoppning är att det ändå går att belysa de mest intressanta delarna.   
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2. Undersökning 

2.1 Inledande frågor 

Totalt fick elevenkäten in 148 svar från fyra skolor i Uppsala. Eleverna kommer från sex olika 

gymnasieprogram som har olika mycket samhällskunskap. De flesta eleverna, 97st, läser 

program med 200p samhällskunskap. 31 av eleverna läser 100p och 18 av eleverna har endast 

50p samhällskunskap i programplanen. Eleverna går i olika årskurser, 93 läser första året, 14  

andra året och 38 läser tredje året. 63 av eleverna svarar att de ser sig som kvinnor, 81 som 

män och en elev har angivit att hen ej vill ange något av de tidigare nämnda alternativen. Vad 

gäller föräldrarnas högsta utbildning har 110 svarat högskoleutbildning, 31 har svarat 

gymnasieutbildning och en elev har svarat att ingen av föräldrarna läst vidare efter 

grundskolan. Fyra elever har svarat att ingen av föräldrarna fått någon formell utbildning, 

eftersom de var tvungna att svara och inte fick möjlighet att svara att de inte visste, eller att de 

uppfostrats av någon annan än sina föräldrar, så kan dessa svar vara ett resultat av det. 

 

Lärarenkäten fick totalt fyra svar, en från vardera skolan. Samtliga lärare är kvinnor och 

legitimerade lärare, två undervisade endast i samhällskunskap och två undervisade förutom i 

samhällskunskap antingen i svenska eller religion.  

Skola  

(Antal elever) 

Program (Poäng Sh) Flickor/Pojkar Föräldrars 

utbildning 

Årskurs 

(1a/2a/3e) 

Gula Skolan (81) Ekonomiprogrammet 

(200p) 

36/45 79/19/0/2 70/11/0 

Blåa Skolan (4) Teknikprogrammet 

(100p) 

1/3 0/100/0/0 0/4/0 

(27) Sam Estet (100p) 12/15 74/22/0/4 23/0/4 

Gröna (11) VVF/VF (50p) 0/11 55/27/9/9 0/0/11 

(7) Naturbruksprogrammet 

(50p) 

7/0 15/85/0/0 0/0/7 

Röda Skolan (16) Naturprogrammet 

(200p) 

6/10 94/6/0/0 0/0/16 

Tabell 2 Skola (antal elever per program, Program (antal poäng), flickor/pojkar, Elevers svar om sina föräldrars 
utbildning i procent: högskola/gymnasium/grundskola/ingen utbildning, antal elever sorterade efter årskurs. 
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2.2 Innehåll 

I detta kapitel redovisas nedanstående frågor om vad elever och deras lärare uppfattar att 

samhällskunskapsundervisningen innehåller och vad eleverna lär sig. I samtliga frågor fick 

respondenterna ta ställning till hur väl de instämde på olika påståenden genom att ange ett värde 

mellan 1 (Stämmer inte alls) till 10 (Stämmer mycket bra). 

6. På samhällskunskapen lär jag mig mycket om vad kommuner, landsting, riksdag och 
regering är och hur de fungerar.  

7. På samhällskunskapen lär jag mig mycket om lagar, regler, brott och straff. 

8. På samhällskunskapen lär jag mig mycket om samhällets ekonomiska system. 

9. På samhällskunskapen lär jag mig mycket om olika politiska ideologier och hur de 
skiljer sig åt.  

10. På samhällskunskapen lär jag mig mycket om hållbar utveckling, hur samhället 
påverkar miljön och hur miljön påverkar oss.  

11. På samhällskunskapen lär jag mig mycket om barnkonventionen och de mänskliga 
rättigheterna. 

12. På samhällskunskapen lär jag mig mycket om EU och hur det påverkar mig att 
Sverige är med i EU. 
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2.2.1 Gula Skolan 

 
Figur 1 Gula Skolans svar på frågorna om undervisningens innehåll, nummer 6–12. Blå staplar visar medelvärdet för 
elevernas svar och röda staplar visar deras lärares svar.  

Fråga NR Nr.6 Nr.7 Nr.8 Nr. 9 Nr.10 Nr.11 Nr.12 
Elevsvar medelvärde 8,95 7,58 7,54 9,27 7,33 8,60 7,05 

Lärarens svar 8 4 10 7 3 8 3 
Skillnad lärarsvar -0,95 -3,58 +2,46 -2,27 -4,33 -0,60 -4,05 

Tabell 3 Gula Skolans svar på frågorna om undervisningens innehåll, nummer 6-12. Den lägsta raden visar skillnaden mellan 
elevernas medelvärde och deras lärares svar på frågan.  

På denna skola finns relativt stora skillnader i hur eleverna upplever vad som görs på 

samhällskunskapen jämfört med sin lärare. I samtliga frågor svarar eleverna i snitt över fem, 

vilket betyder att de eleverna att de håller med om att de ägnar sig mycket åt de delar av 

samhällskunskapen som de tillfrågas om. I nästan alla frågor svarar de också mer positivt än 

sin lärare. 

Läraren har svarat att hon upplever att det inte stämmer att eleverna lär sig mycket om 

lagar, regler, brott och straff (7), miljö (10) och om EU (12). Eleverna däremot svarar att de 

tycker i större grad att det stämmer att de ägnar sig mycket åt samma frågor. Störst skillnad 

finns i hur elever och lärare svarat angående hur mycket samhällskunskapen undervisar om 

miljön, där läraren svarat 3 och snitteleven svarat 7,33. 

På en punkt har läraren angivit 10, dvs att det stämmer mycket bra att eleverna lär sig 

mycket om ekonomi. På samma fråga har snitteleven svarat 7,54 vilket går att tolka som att 

eleverna också håller med att de lär sig mycket om ekonomi, men inte fullt lika mycket som 

läraren. Många av eleverna från denna skola gick fortfarande första året på gymnasiet med 

andra ord har de endast hunnit med en fjärdedel av den samhällskunskap de ska göra på 

programmet. En ny snittelev, utan ettornas svar, visade ha ungefär samma svar som den första 
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snitteleven med undantaget att svaret på fråga 8, om ekonomi, nu besvarades med 9.81. Detta 

kan bero på att undervisningen i ekonomi ökar längre in på utbildningen eftersom alla elever 

som svarat från denna skola också läser ekonomiprogrammet.  

 

2.2.2 Blåa Skolan 

 
Figur 1 Blåa Skolans svar på frågorna om undervisningens innehåll, nummer 6–12. Blå staplar visar medelvärdet för 
elevernas svar och orangea staplar visar deras lärares svar. 

Fråga NR Nr.6 Nr.7 Nr.8 Nr. 9 Nr.10 Nr.11 Nr.12 
Elevsvar medelvärde 9,00 7,87 8,80 8,77 7,10 7,40 7,57 

Lärarens svar 6 1 8 8 3 8 4 
Skillnad lärarsvar -3,00 -6,87 -0,80 -0,77 -4,10 +0,60 -3,57 

Tabell 4 Blåa  skolans svar på frågorna om undervisningens innehåll, nummer 6-12. Den lägsta raden visar skillnaden mellan 
elevernas medelvärde och deras lärares svar på frågan. 

På denna skola ser svaren ungefär ut som på den tidigare. Snitteleven har svarat positivt på 

alla frågor men det finns skillnader på hur läraren svarat. I detta fall har läraren svarat 

betydligt lägre på fråga 6, 7, 10 och 12. Framförallt på fråga sju där läraren svarat att det inte 

alls stämmer att elever lär sig om lagar, regler, brott och straff på samhällskunskapen, medan 

eleverna på samma fråga har svarat 7,87. Eleverna och läraren har egentligen endast ungefär 

samma uppfattning angående frågorna om ekonomi (8), ideologier (9), och mänskliga 

rättigheter (11).  

Ifall de elever som går sitt första år tas bort ur beräkningen blir svaren till stor del det samma 

som tidigare med undantag för fråga 6 och 7, där snittelevens svar minskar med ett i bägge 

fallen och avståndet till lärarens svar minskar.  
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2.2.3 Gröna Skolan 

 
Figur 2 Gröna skolans svar på frågorna om undervisningens innehåll, nummer 6–12. Blå staplar visar medelvärdet för 
elevernas svar och röda staplar visar deras lärares svar. 

Fråga Nr Nr.6 Nr.7 Nr.8 Nr. 9 Nr.10 Nr.11 Nr.12 
Elevsvar medelvärde 9,00 8,06 8,56 8,50 7,83 8,61 8,94 

Lärarens svar 8 6 7 8 7 8 8 
Skillnad lärarsvar -1,00 -2,06 -1,56 -0,50 -0,83 -0,61 -0,94 

Tabell 5 Gröna skolans svar på frågorna om undervisningens innehåll, nummer 6-12. Den lägsta raden visar skillnaden 
mellan elevernas medelvärde och deras lärares svar på frågan. 

Denna skola är den där elevernas svar stämmer mest överens med sin lärares svar. Endast vid 

ett tillfälle skiljer sig snittelevens svar knappt mer än två steg från sin lärares. Snitteleven 

svarar dock konsekvent mer positivt än sin lärare.  

På denna skola fanns inga elever som gick sitt första år med i undersökningen, däremot fanns 

fyra elever som på samtliga frågor om innehåll svarat 10. Ifall dessa skulle vara missvisande 

gjordes samma uträkning en gång till, denna gång utan de respondenter som svarat 10 på allt. 

Resultatet, som redovisas i tabell 8 nedan, blev ungefär detsamma men snittelevens svar 

sjönk vilket minskade skillnaderna mellan elevernas och lärarens svar ytterligare. 

Fråga Nr Nr.6 Nr.7 Nr.8 Nr. 9 Nr.10 Nr.11 Nr.12 
Elevsvar utan alla tior 8,71 7,50 8,14 8,07 7,21 8,21 8,64 

Lärarens svar 8 6 7 8 7 8 8 
Skillnad lärarsvar -0,71 -1,50 -1,14 -0,07 -0,21 -0,21 -0,64 

Tabell 6 Gröna skolans svar på frågorna om undervisningens innehåll, nummer 6-12. Den lägsta raden visar skillnaden mellan 
elevernas medelvärde och deras lärares svar på frågan. Denna tabell visar är elevernas medesvar utan de som endast 
svarat 10 på alla frågor. 
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2.2.4 Röda Skolan 

 
Figur 3 Röda Skolansskolans svar på frågorna om undervisningens innehåll, nummer 6–12. Blå staplar visar 
medelvärdet för elevernas svar och röda staplar visar deras lärares svar. 

Fråga NR Nr.6 Nr.7 Nr.8 Nr. 9 Nr.10 Nr.11 Nr.12 
Elevsvar medelvärde 7,75 4,81 8,75 8,63 3,69 4,75 4,13 

Lärarens svar 8 8 10 10 8 8 7 
Skillnad lärarsvar +0,25 +3,19 +1,25 +1,38 +4,31 +3,25 +2,88 

Tabell 7 Gula Skolans svar på frågorna om undervisningens innehåll, nummer 6-12. Den lägsta raden visar skillnaden mellan 
elevernas medelvärde och deras lärares svar på frågan. 

Denna skola är den enda skola där eleverna konsekvent svarat lägre än sin lärare, och som i 

flera fall svarat lägre än fem i snitt på flera frågor. De enda påståenden som eleverna med 

tydlighet svarat att de tycker stämmer är frågan om kommuner, regering och landsting (6), 

frågan om ekonomi (8) och frågan om ideologier (9). Lägst har eleverna i snitt svarat på frågan 

om hur mycket miljö de lär sig på samhällskunskapen där svaret i snitt är 3,69.  

Lärarens svar skiljer sig också från svaren från kollegorna på andra skolor i avseendet att hon 

svarat instämmande på samtliga frågor om innehållet där det lägsta svaret är sju på frågan om 

EU.  

Skillnaderna på lärarens och elevernas svar är allra störst gällande frågorna om brott, straff och 

lagar (7), miljö (10), mänskliga rättigheter (11) och EU (12). 

På denna skola fanns inga elever från första året och heller inga som konsekvent svarat samma 

svar på alla frågor. Eftersom elevsvaren dock skiljer sig så mycket från andra svar undersöktes 

ifall detta berodde på flera extrema svar. Utan svaren som antivigt ett och tio blev minskade 

skillnaderna mellan snittelevens och lärarens svar, ibland med nästan ett helt steg, men trenden 

att läraren svarat högre på samtliga frågor kvarstod.  
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2.2.5 Sammanfattande diskussion 
Sammanfattningsvis går det att säga att eleverna på tre av skolorna generellt anser att de lär sig 

mycket om samtliga delar av samhällskunskapsämnet som de blivit tillfrågade om. Vid flera 

skolor har läraren svarat betydligt lägre än sina elever till exempel på Gula Skolan och Blåa 

Skolan där lärarna svarat att de inte tycker att eleverna lär sig mycket om brott och straff, miljö 

och EU. Att det finns en så stor skillnad mellan hur lärare och elever uppfattar vad eleverna 

studerar går inte att utläsa ur resultatet i denna studie men skulle exempelvis kunna bero på att 

lärarna själva vet vad de blir tvungna att nedprioritera i undervisningen eller att det helt enkelt 

inte ingår i kursplanen för kursen eleverna läser, som exempelvis är fallet gällande brott och 

straff, lagar och regler.39 Brott och straff, lagar och regler betonas desto tydligare i 

samhällskunskapens kursplan från årskurs 7-9 vilket skulle kunna vara en anledning till att 

eleverna ändå uppfattar det som att de lär sig om rättskipning i samhällskunskapen.40   

Generellt går det att se att elever och lärare är mest överens gällande hur mycket elever lär sig 

om Sveriges statsskick (6), ekonomi (8), ideologier (9) och mänskliga rättigheter (11), då både 

elever och lärare vanligen svarat att de lär sig mycket om dessa saker. Varför de flesta är 

överens på dessa punkter kan också bero på kursplanens innehåll då alla tidigare nämnda fyra 

områden finns nämnda i kursplanen för Samhällskunskap 1b.41  

Röda Skolansskolan avviker från mönstret ovan, där eleverna endast anser att de lär sig mycket 

om delar Sveriges statsskick, ekonomi och ideologier men i övrigt svarar mycket lägre än 

andra. Att eleverna på Röda Skolan svarar så lågt är anmärkningsvärt då de är bland de som 

läser mest samhällskunskap. En förklaring kunde vara att de alla går tredje året på gymnasiet, 

vilket kan göra att det är ungefär sju månader sedan de slutade läsa samhällskunskap och att de 

inte minns vad de lärt sig. Tidsaspekten borde då också spela in för hur eleverna på Gröna 

skolan svarat, då även de går tredje året och eftersom de läser mycket mindre samhällskunskap 

har riskerar att ha ännu längre avstånd till när de läste det, Gröna skolans elever svarar dock 

betydligt högre än Röda Skolansskolans elever. Röda Skolansskolans lärare svarar konsekvent 

högre än sina elever vilket skulle kunna vara ett resultat av att den plan för lärande som läraren 

genomfört inte mottagits på det sätt som hon hoppats. 

 
39 Skolverket 2010. 
40 Skolverket 2010. 
41 Skolverket 2010. 
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2.3 Förmåga 

I detta kapitel redovisas nedanstående frågor om vad elever och deras lärare uppfattar hur 

samhällskunskapsundervisningen utvecklar eleverna och vilka förmågor de får öva på. I 

samtliga frågor fick respondenterna ta ställning till hur väl de instämde på olika påståenden 

genom att ange ett värde mellan 1 (Stämmer inte alls) till 10 (Stämmer mycket bra). 

13. På samhällskunskapen får jag utforska mina åsikter och utveckla vad jag står för. 

14. På samhällskunskapen får jag öva på att uttrycka mina åsikter.  

15. På samhällskunskapen lär jag mig om hur människor har olika förutsättningar, 
livsvillkor och hur de påverkas av samhället.  

16. På samhällskunskapen får jag öva på att se andras perspektiv.  

17. På samhällskunskapen får jag själv välja att arbeta med saker i samhället som jag själv 
tycker är spännande och viktigt. 

18. Det jag lär mig på samhällskunskapen gör att jag lättare kan påverka min situation och 
mina problem. 

19. Det jag lär mig på samhällskunskapen gör att jag kommer ta bättre beslut i framtiden. 

20. På samhällskunskapen lär jag mig att söka, kritiskt granska och tolka information från 
olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet. 

21. Det jag lär mig på samhällskunskapen gör att jag känner mig mer trygg i mig själv.  
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2.3.1 Gula Skolan 

 
Figur 4 Gula Skolans svar på frågorna från enkätens avsnitt om förmåga, nummer 13-21. Blå staplar visar medelvärdet 
för elevernas svar och röda staplar visar deras lärares svar. 

Fråga Nr Nr.13 Nr.14 Nr.15 Nr. 16 Nr.17 Nr.18 Nr.19 Nr.20 Nr.21 
Elevsvar medelvärde 7,67 7,52 7,93 8,02 6,83 7,36 8,62 9,21 7,15 

Lärarens svar 8 10 10 10 10 9 10 10 7 
Skillnad lärarsvar +0,33 +2,48 +2,07 +1,98 +3,17 +1,64 +1,38 +0,79 -0,15 

Tabell 8 Gula Skolans svar på frågorna från enkätens avsnitt om förmåga, nummer 13-21. Den lägsta raden visar skillnaden 
mellan elevernas medelvärde och deras lärares svar på frågan. 

Både elever och lärare i denna skola angav positiva svar och till stor del svarar snitteleven som 

läraren. På fyra frågor har läraren svarat mer positivt än sina elever gällande att eleverna får 

öva på att uttrycka sina åsikter (14), hur människor påverkas av sin bakgrund (15), att de får 

öva på att se andras perspektiv (16), att de får välja att arbeta med sådant de tycker är viktigt 

(17). Störst skillnad är det gällande om eleverna får välja att arbeta med sådant de själva tycker 

är viktigt där läraren svarat 10 men eleverna endast svarat i snitt 6,83.  

Tabell 9 Gula Skolans svar på frågorna från enkätens avsnitt om förmåga, nummer 13–21. Den lägsta raden visar skillnaden 
mellan elevernas medelvärde och deras lärares svar på frågan. Tabellen visar elevernas medelsvar utan 
förstårselevernas svar. 

Ifall denna statistik tas fram utan att ta med några av de som går första året på skolan blir 

resultatet annorlunda. I alla fall utom ett har avståndet minskat mellan snittelevens svar och 

lärarens vilket skulle kunna tolkas som att elevernas bild av samhällskunskapsundervisningen 

blir mer lik lärarens ju mer av undervisningen de tar del av.  
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Fråga Nr Nr.13 Nr.14 Nr.15 Nr. 16 Nr.17 Nr.18 Nr.19 Nr.20 Nr.21 
Elevsvar utan 

förstaårselever 8,55 8,55 8,64 9,09 7,64 7,73 9,27 9,27 7,00 
Lärarens svar 8 10 10 10 10 9 10 10 7 

Skillnad lärarsvar -0,55 +1,45 +1,36 +0,91 +2,36 +1,27 +0,73 +0,73 0,00 
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2.3.2 Blåa Skolan 

 
Figur 5 Blåa Skolans svar på frågorna från enkätens avsnitt om förmåga, nummer 13-21. Blå staplar visar medelvärdet 
för elevernas svar och röda staplar visar deras lärares svar. 

Fråga Nr Nr.13 Nr.14 Nr.15 Nr. 16 Nr.17 Nr.18 Nr.19 Nr.20 Nr.21 
Elevsvar medelvärde 7,77 8,10 8,07 8,37 6,93 7,33 8,93 8,47 7,07 

Lärarens svar 5 6 7 9 9 7 8 8 6 
Skillnad lärarsvar -2,77 -2,10 -1,07 +0,63 +2,07 -0,33 -0,93 -0,47 -1,07 

Tabell 10 Blåa Skolans svar på frågorna från enkätens avsnitt om förmåga, nummer 13-21. Den lägsta raden visar skillnaden 
mellan elevernas medelvärde och deras lärares svar på frågan. 

Här är har snitteleven svarat likt sin lärare i stor del, fast tre frågor skiljer sig från de andra. De 

två första frågorna om hur mycket eleverna får utforska sina åsikter och ståndpunkter (13) och 

öva på att uttrycka sina åsikter (14) besvaras mer positivt än vad läraren svarar. Även på denna 

skola tycker läraren att eleverna i större utsträckning får välja att arbeta med sådant de själva 

väljer och tycker är intressant (17).   

 

Fråga Nr Nr.13 Nr.14 Nr.15 Nr. 16 Nr.17 Nr.18 Nr.19 Nr.20 Nr.21 

Elevsvar utan ettor 8,86 8,43 7,71 9,00 7,57 8,14 8,71 9,14 6,86 

Lärarens svar 5 6 7 9 9 7 8 8 6 

Skillnad lärarsvar -3,86 -2,43 -0,71 +0,00 +1,43 -1,14 -0,71 -1,14 -0,86 

Tabell 11 Blåa Skolans svar på frågorna från enkätens avsnitt om förmåga, nummer 13–21. Den lägsta raden visar skillnaden 
mellan elevernas medelvärde och deras lärares svar på frågan. Tabellen visar elevernas medelsvar utan 
förstårselevernas svar. 

Gör man likadant i detta fall, och räknar bort de som endast läser första året, blir snittelevens 

svar annorlunda även här. Räknas förstaårseleverna bort blir genomsnittssvaret högre i nästan 

alla fall och i de fall där genomsnittssvaret sjunkit är skillnaden mycket liten. Det nya 

medelvärdet på elevernas svar ger på denna skola att avståndet mellan elever och lärarens svar 
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i vissa fall växer och i vissa fall minskar. Störst skillnad finns att hitta gällande frågorna där 

skillnaden redan var som störst. Skillnaden i avståndet mellan elever och lärares svar ökar på 

frågorna om elever får utforska sina åsikter och ståndpunkter (13) och frågan om de får öva på 

att uttrycka sina åsikter medan avståndet minskar gällande huruvida eleverna får välja att arbeta 

med sådant de själva tycker är intressant.  

2.3.3 Gröna skolan 

 
Figur 6 Gröna skolans svar på frågorna från enkätens avsnitt om förmåga, nummer 13-21. Blå staplar visar medelvärdet 
för elevernas svar och röda staplar visar deras lärares svar. 

Fråga Nr Nr.13 Nr.14 Nr.15 Nr. 16 Nr.17 Nr.18 Nr.19 Nr.20 Nr.21 
Elevsvar medelvärde 8,11 8,28 8,61 8,17 7,33 7,72 8,22 8,56 8,11 

Lärarens svar 10 10 10 10 7 9 9 9 9 
Skillnad lärarsvar +1,89 +1,72 +1,39 +1,83 -0,33 +1,28 +0,78 +0,44 +0,89 

Tabell 12 Gröna skolans svar på frågorna från enkätens avsnitt om förmåga, nummer 13-21. Den lägsta raden visar skillnaden 
mellan elevernas medelvärde och deras lärares svar på frågan. 

Här har elever svarat ganska likt sin lärare men på de första fyra frågorna har de svarat lägre. 

Som tidigare beskrivits har ett litet antal elever på denna skola konsekvent svarat tio på alla 

frågor, räknas dessa elever bort blir skillnaderna mellan eleverna och lärarens svar tydligare. 
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Figur 7 Gröna skolans svar på frågorna från enkätens avsnitt om förmåga, nummer 13-21. Blå staplar visar 
medelvärdet för elevernas svar med de elever som endast svarat 10 borträknade och röda staplar visar deras lärares 
svar. 

 
Räknas de elever som endast svarat 10 bort blir resultatet ungefär detsamma men några saker 

blir tydligare. Eleverna svarar för det mesta positivt men tycker inte att de fyra första 

påståendena stämmer lika bra som sin lärare. För första gången ser vi att lärare och elever 

tycker att påstående 17 stämmer ungefär lika bra. Både lärare och elever är alltså överens om 

att eleverna till viss grad själva får bestämma att arbeta med de frågor som de tycker är 

viktiga.  
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Fråga Nr Nr.13 Nr.14 Nr.15 Nr. 16 Nr.17 Nr.18 Nr.19 Nr.20 Nr.21 
Elevsvar utan alla tior 7,57 7,79 8,21 7,64 6,57 7,07 7,71 8,14 7,57 

Lärarens svar 10 10 10 10 7 9 9 9 9 
Skillnad lärarsvar +2,43 +2,21 +1,79 +2,36 +0,43 +1,93 +1,29 +0,86 +1,43 

Tabell 13 Gröna Skolans svar på frågorna från enkätens avsnitt om förmåga, nummer 13-21. Den lägsta raden visar skillnaden 
mellan elevernas medelvärde och deras lärares svar på frågan. 
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2.3.4 Röda Skolan 

 
Figur 8 Röda Skolans svar på frågorna från enkätens avsnitt om förmåga, nummer 13-21. Blå staplar visar medelvärdet 
för elevernas svar och röda staplar visar deras lärares svar. 

Fråga Nr 
Nr.13 Nr.14 Nr.15 Nr. 16 Nr.17 Nr.18 Nr.19 Nr.20 Nr.21 

Elevsvar medelvärde 
6,38 5,88 6,13 7,25 3,44 4,44 6,75 5,19 3,63 

Lärarens svar 10 10 9 10 9 10 10 10 9 
Skillnad lärarsvar +3,63 +4,13 +2,88 +2,75 +5,56 +5,56 +3,25 +4,81 +5,38 

Tabell 14 Röda Skolans svar på frågorna från enkätens avsnitt om förmåga, nummer 13-21. Den lägsta raden visar skillnaden 
mellan elevernas medelvärde och deras lärares svar på frågan. 

Röda Skolan fortsätter även under förmåga att vara den enda skola där eleverna konsekvent 

svarar att påståendena stämmer sämre än vad deras lärare svarar. Läraren tycker att eleverna 

själva till stor del får välja att arbeta med sådant de själva tycker är viktigt och att de utvecklas 

på alla berörda punkter medan eleverna i bästa fall håller med till viss del. På fråga 17 

(VÄLJASJÄLV), 18 (KONTROLL) och 21 (TRYGG) svarar eleverna nästan så lågt att man 

kan tolka det som att de anser att det inte stämmer.  

2.3.5 Sammanfattande diskussion 
På tre av skolorna svarar eleverna att de anser att alla påståenden stämmer i någon grad och för 

det mesta håller deras lärare med. För det mesta höjs medelvärdet på elevernas svar ifall de 

elever som läser första året räknas bort vilket helt enkelt kan bero på att de eleverna hunnit läsa 

mer samhällskunskap.  På de tre första skolorna svarar elever och lärare ungefär lika högt 

gällande fråga 18, 19 och 20 dvs. att både elever och lärare upplever att eleverna genom 

samhällskunskapen lättare kan påverka sin situation, ta bättre beslut och tänka kritiskt i olika 

frågor. På Blåa Skolan syntes att läraren tydligt svarat lägre än vad sina elever svarat i snitt 
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gällande frågan om att utforska sina åsikter (13) och frågan om att uttrycka sina åsikter (14), 

där läraren inte riktigt kunde svara att påståendet stämde medan eleverna höll med. Röda 

Skolan avviker även denna gång från de andra skolorna med att dels ha en lärare som svarar 

mycket positivt på nästan alla frågor och samtidigt har elever som svarar lägre än eleverna på 

de andra skolorna. Eleverna från Röda Skolan svarar lägre än fem på frågorna om de får välja 

att jobba med sådant de tycker är intressant (17), om det de lär sig gör att de kan påverka sin 

situation (18) och om det de lär sig gör att de känner sig tryggare (21) vilket kan tolkas som att 

detta är något de upplever att de inte får ut av samhällskunskapsundervisningen. Varför 

eleverna på Röda Skolan svarar annorlunda är anmärkningsvärt och kommer diskuteras mer i 

den sammanfattande diskussionen i slutet av undersökningsdelen. Fråga 21, som frågar om 

eleverna blir tryggare av samhällskunskapsredovisningen har besvarats med ganska stor 

variation, som lägst har den besvarats 6 av läraren på Blåa Skolan, samma besvaras med relativt 

liten variation i samtliga skolor utom Röda Skolan.  

2.4 Syfte 

Fråga 22, ”Vad tycker du är syftet med samhällskunskap?” är en av de få frågor som besvarats 

med fritextsvar istället för med svarsalternativ. I både elever och lärares svar går det att 

identifiera framförallt två olika sorters påståenden som utgör en majoritet av svaren, dels 

påståenden om vilka kunskaper samhällskunskapen har för syfte att lära ut dels hur det är menat 

att utveckla eleverna.  För att svaren skall kunna redovisas vidare har de sorterats in i ett antal 

kategorier. Tillvägagångssättet har varit snarlikt det som Lindmark använder sig av i sin 

avhandling. Lindmark väger samman svar om innehåll och syfte till fyra kategorier av 

ämneskonception; fakta- och begreppsinriktad ämneskonception, värdegrundsinriktad 

ämneskonception och samhällanalytiskt inriktad ämneskonception och 

medborgarfärdighetsinriktad ämneskonception.42 I denna studie sorteras svaren in i dessa 

kategorier samt två kategorier till, Allmänbildningssyfte och Betygscyniska svar. Lindmark 

sorterar också in svar som menar att syftet är att eleverna ska bli allmänbildande i en kategori, 

men de passar inte in i någon av ämneskonceptionerna och redovisas inte i Lindmarks 

slutresultat.43  

 
42 Lindmark 2013, s. 47–48. 
43 Lindmark 2013, s. 48. 
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Kategorin Fakta- och begreppsinriktad ämneskonception utgörs dels av svar som menar att 

syftet är att känna till hur samhället fungerar, samt svar som nämner att syftet är att lära sig om 

ett särskilt arbetsområde.  Exempelvis: ”Att lära sig om hur samhället fungerar och går runt, 

vad de viktigaste delarna är osv”, ”politiska systemet” eller ”Lära mig om samhällets lagar och 

regler osv” 

Svar som antyder att syftet med samhällskunskap är att fostra goda medborgare, skapa 

lojalitet till landet eller förmedla särskilda värderingar sorteras in i kategorin 

Värdegrundsinriktad ämneskonception; exempelvis ”Fostra demokratiska medborgare :)” eller 

”Att jag ska kunna bli en del av samhället”. 

Vissa svar lägger emfas på att syftet med samhällskunskap är att kunna analysera 

samhället, förstå hur olika delar av samhället hänger ihop inte och använda analytiska, ibland 

vetenskapliga förmågor och dessa svar sorteras in i kategorin Samhällsanalytiskt inriktad 

ämneskonception; exempelvis: ”…de bakomliggande mekanismerna som påverkar varför 

samhället blir som det blir” eller ”Att förstå hur samhället styrs och varför man kan vilja styra 

det på olika sätt samt de bakomliggande mekanismerna som påverkar varför samhället blir som 

det blir.” 

Vissa svar antyder att syftet är att hjälpa eleven kunna delta i samhället och att ge henne 

praktiska verktyg som behövs för det, som att skapa egna åsikter, ifrågasätta sina värderingar 

eller att själv kunna påverka samhället genom aktivism eller politik, dessa svar sorteras in i 

kategorin Medborgarfärdighetsinriktad ämneskonception. Även svar som säger att syftet är att 

kunna ta bättre beslut senare i livet sorteras in i denna kategori. Två exempel från denna 

kategori är: ”…hur man ska kunna få sin röst hörd om man tycker något är fel” eller ”…så man 

kan ta bättre beslut i samhället och inte hamna i utanförskap, dessutom att kunna forma sin 

egen framtid genom kunskapen av att göra rätta val i livet.” 

Kategorin Allmänbildande innehåller svar som inte skriver om någon särskild sorts 

kunskap utan bara antyder är att syftet är att bli allmänbildad eller att kunna för kunnandets 

skull, exempelvis: ”Att bli allmännbildad kanske”, ”Bli smart” eller ” Att lära sig saker som 

man kan ha nytta av i sitt framtida liv. 

Vissa svar har sorterats bort eftersom svaren varit för otydliga eller att eleverna svarat 

”vet ej”. En del svar visar dock på en annan syn på samhällskunskapens syfte, närmare bestämt 

att eleverna svarar att de inte anser att samhällskunskapen har något egentligt syfte alls utöver 

att det har status som skolämne, om ens det. Dessa svar har sorterats in i kategorin 

Betygscyniska svar, eftersom de ofta hänvisar till betygen som motivation eller på annat sätt är 
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cyniska, exempelvis: ”Ingen aning, jag gör det för att jag måste”, ”Göra och glömma” eller ”Få 

betyg”. 

 
Figur 9 Visar den procentuella fördelningen av alla elevers svar på fråga 22, ”Vad tycker du är syftet med 
samhällskunskap?” 

Efter att ha rensat bort ogiltiga svar fanns 134 svar kvar som alla gick att passa in i någon av 

ovanstående kategorier. Hur fördelningen mellan de olika svarskategorierna fördelats går att se 

i diagrammet ovan och där blir det tydligt att en majoritet, 65%, av elevernas svar antydde att 

de hade en fakta och begreppsinriktad ämneskonception. Nästföljande kategori är svar som 

tyder på medborgarfärdighetsinriktad ämneskonception med 14% av svaren.  

Jämförs svaren mellan de olika skolorna är resultatet ungefär detsamma med vissa 

variationer. Fakta och begreppskategorin fortsätter att vara den största och utgör mellan 60 och 

73 procent. Något anmärkningsvärt är att ingen av svaren från eleverna från Blåa Skolan har 

svarat inom kategorin medborgarfärdighetinriktad ämneskonception, medan samma kategori 

utgör 13% av svaren.  

Kategori av svar Gula Gröna Blåa Röda 
Fakta- begreppsinriktad  52 (65%) 11 (73%) 15 (62%) 9 (60%) 
Värdegrundsinriktad 2 (3%) 0 (0%) 2 (8%) 0 (0%) 
Samhällanalytiskt inriktad 3 (4%) 0 (0%) 3 (13%) 2 (14%) 
Medborgarfärdighetsinriktad 10 (13%) 2 (13%) 0 (0%) 2 (13%) 
Betygscynisk 2 (3%) 1 (7%) 1 (7%) 2 (13%) 
Allmänbildande 6 (8%) 1 (7%) 3 (7%) 0 (0%) 

Tabell 15 Elevernas svar på fråga 28 om samhällskunskapens syfte, sorterade efter skola. Svaren redovisas i antal och andelen 
av eleverna från samma skola visas i procent inom perentes. 
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Eftersom lärarna endast är fyra och har skrivit ganska utförliga resultat redovisas svaren i sin 

helhet. Lärarnas svar är längre än elevernas svar och betonar mer än ett syfte, därför kan ett 

svar anses föra med sig påståenden som passar in i mer än en kategori.  

I tabellen nedan visas lärarnas svar i sin helhet med vissa påståenden följda av en av 

svarskategorierna inom parentes.  

F - Fakta och begreppsinriktad ämneskonception. 

V – Värdegrundsinriktad ämneskonception. 

S - Samhällsanalytiskt inriktad ämneskonception. 

M – Medborgarfärdighetsinriktad ämneskonception. 

“Att göra eleverna förberedda inför vuxenlivet (M) genom att ge dem kunskap om hur 

samhället fungerar (F), utveckla sina egna åsikter (M) och lära sig hur man för fram dem 

(M).” – Gula läraren 

”Att eleverna får kunskap om samhället (F) som de kan ha nytta av när de kliver ut i 

vuxenlivet (M). Det handlar både om att veta hur saker och ting fungerar (F), men också 

vilka påverkansmöjligheter (M) man har, hur man ska förhålla sig kritiskt (M) och se olika 

perspektiv (M),” – Blåa läraren. 

”Att utveckla ett kritiskt omdöme (M) och en subjektifiernade agens (M) hos eleverna. 

Detta innebär att de har en vana att kritiskt problematisera (M), analysera och granska 

underliggande antaganden (S) för olika perspektiv på samhällsfrågor (M), och att de 

utifrån goda sakkunskaper (F) på området har möjlighet att göra bedömningar av vad som 

är det mest rimliga, rättvisa och önskvärda handlingsalternativet (M) i en viss fråga.” – 

Röda läraren 

”Syftet med samhällskunskapen enligt mig är att förbereda eleverna för vuxenlivet (M). 

De lär sig kunskaper och utvecklar förmågor som de kan ha nytta av i sitt framtida yrkesliv 

och privatliv (M). För mig handlar även samhällskunskapen om att utveckla empati och 

förståelse för andra människors perspektiv och livsvillkor (V).” – Gröna läraren 

F=5    V=1    S=1    M=14 

Tabell 16 Lärarnas svar på fråga 28 om samhällskunskapens syfte. Påståenden som sorterats in i en av ämneskonceptionerna 
har markerats med bokstäver i perentes. Längst ned redovisas antalet markerade ämneskonceptioner. 

Som det framkommer ur tabellen ovan är de ämneskonceptioner som är vanligast 

förekommande fakta och begreppsinriktad ämneskonception samt 

medborgarfärdighetsinriktad ämneskonception, där det sistnämnda förekommen nästan 

tredubbelt så mycket som det förra.  
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2.4.1 Sammanfattande diskussion 
Det mest anmärkningsvärda från denna del av resultatet är det att det finns en tydlig skillnad i 

hur lärare och elever svarat gällande vad samhällskunskapsämnet har för syfte. En majoritet av 

eleverna har gett svar som tyder på att de ser syftet med samhällskunskapen som inriktad på 

att de ska lära sig faktakunskaper, hur samhällets delar hör ihop och hur tillhörande begrepp 

används. Lärarna svarar ger sken av att de ser syftet som inriktad på att förmedla 

medborgarfärdigheter som kritiskt tänkande, stärka eleverna som demokratiska aktörer och 

förbereda dem för vuxenlivet. Skillnaden i uppvisad ämneskonception tyder på att det är något 

som går förlorat från det att lärarna gör en plan för lärande till att undervisningen når eleverna. 

Lärarna gör ett meningserbjudande, att samhällskunskapen är till för att stärka dem som 

medborgare, men det når inte fram och eleverna ser istället samhällskunskapen som mer 

faktainriktad. 

Innan skillnaderna i elever och deras lärares ämneskonceptioner ses som bevisat bör 

det tas hänsyn till att de svar som eleverna skrivit är mycket korta och att de själva inte har 

svarat om vilken ämneskonception det har utan varje svar har tolkats inom denna studie. Det 

går också att se ovan att tolkningarna av lärarnas svar inte är helt utom tvivel tydliga i vilken 

ämneskonception som de innehar. Något som stärker detta resultat är dock Torbjörn Lindmarks 

studie där han bland annat kommer fram till att de flesta samhällskunskapslärare har en 

medborgarfärdighetsinriktad ämneskonception samt att de sätt de examinerar sina elever 

snarare är mer fakta- och begreppsinriktad.44 Det är möjligt att lärarnas examinationer, genom 

att vara mer faktainriktade än resten av undervisningen, gör att eleverna får ett från läraren 

omedvetet meningserbjudande om syftet med samhällskunskapen som ger eleverna 

följemeningen att det är faktakunskaperna som är det viktiga i ämnet. För någonting är det som 

ger dem den uppfattningen eftersom de har den trots att de i de flesta fallen anser att de 

utvecklar förmågor som kan värderas som medborgarfärdigheter. 

Det är också anmärkningsvärt att det är så många av eleverna som svarat inom den 

betygscyniska kategorin. Att den betygscyniska kategorin fick så många svar skulle kunna bero 

på en diskrepans mellan det som läraren säger är syftet med undervisningen och det som sedan 

examineras, men det är också möjligt att det snarare är elevens inställning till anonyma enkäter 

eller studier i allmänhet som fått dem att svara så.   

 
44 Lindmark 2013, s. 157–159. 
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2.5 Avslutande frågor 

I detta kapitel redovisas resultaten för frågorna som avslutande enkäten vilka undersöker 

framförallt respondentens inställning till ämnet. Förutom frågorna i tabellen nedan redovisas 

senare resultaten för fråga 28 och 29 som rör vad respondenterna vill ha mer av eller mindre 

av i samhällskunskapen. Fråga 27 fanns endast med på elevernas version av enkäten.  

23. Hur viktigt är det att läsa samhällskunskap? (Inte viktigt alls – Väldigt viktigt) 

24. Hur roligt tycker du att samhällskunskap är? (Inte roligt alls – Väldigt roligt) 

25. Hur mycket samhällskunskap tycker du att du/eleverna har i skolan? (Alldeles för lite 
– Alldeles för mycket) 

26. Hur meningsfullt tycker du det är att läsa/undervisa i samhällskunskap? (Helt 
meningslöst – mycket meningsfullt) 

27. Hur svårt tycker du att samhällskunskap är? (Inte svårt alls – Väldigt svårt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevsvarens medelvärde från alla skolor visar på att eleverna tycker samhällskunskap är något 

mycket viktigt vilket, de får medhåll från lärarna som går ett steg längre och svarar samtliga 

lärare med 10. Lärarna svarar alla med 10 även gällande frågorna om det är roligt med 

samhällskunskap samt om de anser det meningsfullt. Alla utom läraren på celsiusskolan anser 

att eleverna läser för lite samhällskunskap. Eleverna svar på fråga 25 antyder att de alla är nöjda 

med mängden samhällskunskap de läser och ifall svarsfrekvensen undersöks finner en även där 

att trots att det finns enstaka elever som svarat både högt och lågt har majoriteten svarat 4, 5 

Fråga nr. Nr.23 Nr.24 Nr.25 Nr.26 Nr.27 

Elevmedel Gula 
8,90 7,85 5,49 8,65 6,60 

Lärarens svar 
10 10 3 10   

Skillnad lärarsvar 
+1,10 +2,15 -2,49 +1,35   

Elevmedel Blåa 
9,20 7,73 5,77 8,90 6,97 

Lärarens svar 
10 10 6 10   

Skillnad lärarsvar 
+0,80 +2,27 +0,23 +1,10   

Elevmedel Gröna 
8,06 7,56 5,44 8,17 7,06 

Lärarens svar 
10 10 2 10   

Skillnad lärarsvar 
+1,94 +2,44 -3,44 +1,83   

Elevmedel Röda 
7,38 5,13 4,63 6,75 6,06 

Lärarens svar 
10 10 2 10   

Skillnad lärarsvar 
+2,63 +4,88 -2,63 +3,25   

Tabell 17 Svar på frågorna 23-28 sorterade 
efter skola.  
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eller 6. I de flesta fall antyder det genomsnittliga svaret att eleverna tycker samhällskunskap är 

ett roligt ämne med undantag för eleverna på Röda Skolan vilka har en mer neutral inställning. 

På alla skolor har antyder elevernas genomsnittsvar att samhällskunskap inte är ett lätt ämne, 

men inte heller är särskilt svårt.  

Fråga 28 och 29 rörde vad elever och lärare skulle vilja göra mindre och mer av i 

samhällskunskapsundervisningen. Respondenterna erbjöds formulera sina egna svar och 

svaren har sedan kategoriserats för att bättre kunna redogöra för resultatet.  

 
Figur 10 Antal elevsvar på fråga 28 fördelat efter kategori.  

Det vanligaste svaret var att eleverna inte visste vad de ville göra mer av i samhällskunskapen, 

detta betyder inte nödvändigtvis att de är vare sig nöjda eller missnöjda. 15 elever svarade att 

de var nöjda med innehållet. Flera elever önskade sig mer av något särskilt undervisningssätt, 

till exempel att de ville se mer film eller göra studiebesök och deras svar sorterades i kategorin 

undervisningsrelaterat. Många elever bad om mer undervisning om särskilda ämnen i 

samhällskunskapen till exempel mer om andra länder, miljö, ekonomi eller EU. Vanligast 

förekommande bland önskade specifika ämnen var önskningar om att arbeta mer med brott, 

straff och lagar, vilket därför fick en egen kategori. Ett svar önskade undersöka bakomliggande 

faktorer till länders framgång och utveckling och utgör kategorin analysinriktad. Den näst 

vanligast förekommande kategorin utgörs av svar som önskar öva ägna sig åt saker som 

utvecklar deras medborgerliga färdigheter, exempelvis önskas mer debatter, lära sig hur en 

startar ett parti eller jobba med att utveckla sina åsikter.  

Lärarnas svar har gemensamt att de alla önskar att de hade mer tid då de upplever att 

de inte hinner fördjupa undervisningen ordentligt, särskilt läraren som undervisar för elever 

med endast 50 poäng samhällskunskap skriver att det är för lite och önskar att alla läste 100 
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poäng. En lärare önskar det fanns tid och resurser till att göra studiebesök och möta 

samhällskunskapen i verkligheten.  

 
Figur 11 Antal elevsvar på fråga 29 fördelat efter kategori. 

Gällande vad eleverna skulle vilja göra mindre av är det åter igen en majoritet som inte vet vad 

de vill ha annorlunda och 15 elever som är nöjda med innehållet. En elev önskar färre debatter 

och placerades i kategorin mindre medborgarefärdighetsundervisning. Övriga har svarat att de 

önskar mindre av särskilda ämnen inom samhällskunskapen eller mindre av ett särskilt 

undervisningssätt.  

Lärarna från Gula och Gröna Skolan svarar att de är nöjda med samhällskunskapens 

innehåll medan läraren från Röda Skolan menar att privatekonomin får för stort utrymme och 

läraren från Blåa Skolan tycker att det är för mycket repetition av det som eleverna läst i 

grundskolan. 

2.5.1 Sammanfattande diskussion 
Många av eleverna tycker att samhällskunskapen är viktigt och roligt, även eleverna på Röda 

Skolan svarar att samhällskunskap är viktigt, även om de tycker det är tråkigt. Det är föga 

förvånande att det är eleverna på Röda Skolan som svarar att samhällskunskapen är minst rolig 

jämfört med eleverna på andra skolor. Att Röda Skolanseleverna svarat att samhällskunskap är 

lite tråkigt kan också vara en stor anledning till att de svarat så lågt om vad de får ut av 

samhällskunskapen i tidigare delar av studien. Röda Skolanseleverna är också de som verkar 

tycka att samhällskunskapen är minst meningsfull men de är också den grupp som svarat att 

den är minst svår. Varför Röda Skolanseleverna har denna uppfattning om samhällskunskapen 
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kan denna studie inte riktigt svara på men det kan vara värt att påpeka att de läser 

naturprogrammet, vilket lägger större vikt på andra ämnen än humaniora. Dessutom har 

eleverna från Röda Skolan de högst utbildade föräldrarna med 94% som svarat att någon av 

deras föräldrar gått på högskola eller universitet, vilket skulle kunna betyda att de lärt sig 

mycket av det samhällskunskapen tar upp hemifrån. Detta är mest spekulationer men det 

erbjuder också ett svar på varför deras lärare tror att de får ut mycket mer av ämnet än vad de 

gör, att de presterar bra utan att själva känna att de får ut något av det. Det är också på Röda 

Skolan som de betygscyniska svaren är som vanligast med 13%. 

Många av eleverna svarade att de skulle vilja göra mer medborgarfärdighetsinriktade saker 

i samhällskunskapsundervisningen. Att de svarat så skulle kunna vara ett tecken på att det i 

kommunikationen mellan lärare och elever ändå förmedlas att syftet med samhällskunskapen 

är medborgarfärdighetsinriktad, men att undervisningen sedan inte uppfyller förväntningarna 

som skapats med läraren.  
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3. Slutsatser 

I början av denna uppsats ställdes följande forskningsfråga: 

 Vilka skillnader finns i hur elever och deras lärare upplever samhällskunskapen vad 

gäller innehåll, ämnets syfte och hur eleverna utvecklas? 

Denna fråga har jag försökt besvara genom att dela ut enkäter till lärare och deras elever och 

ställt frågor gällande just deras uppfattningar om vad eleverna lär sig, hur de utvecklas och vad 

ämnets syfte är.  

Så när som på en skola har eleverna och deras lärare inte visat på märkvärdigt stora 

skillnader i vad de upplever att eleverna lär sig inom samhällskunskapsundervisningen. Det 

finns ett par undantag. Gällande lag och rätt, brott och straff svarade eleverna att de lärde sig 

om detta medan lärarna inte tyckte det. Röda Skolans elever och lärare hade vitt skilda 

uppfattningar om vad eleverna lärde sig där lärare såg att eleverna lärde sig betydligt mer än 

vad de själva gjorde.  

Gällande hur lärare och elever upplever att elevernas förmågor utvecklas har svaren 

inte heller visat på stora skillnader förutom i ett par fall. På en skola svarade eleverna att de 

upplevde att de fick uttrycka sina åsikter och öva på att forma dem medan deras lärare inte 

riktigt höll med. Även här avviker Röda Skolans svar vilka visar på att läraren tror att eleverna 

utvecklas mycket mer än vad de själva upplever.  

Det är skillnaderna som framkommer kring lärare och deras elever uppfattning om 

syftet som är denna studie främsta bidrag. Det går, med stöd av Lindmarks studie om 

ämneskonceptioner, dra slutsatsen om att lärarna har mer medborgarfärdighetsinriktad syn på 

ämnets syfte medan deras elever upplever att syftet är mer fakta- och begreppsinriktat. En 

förklaring till skillnaderna hade kunnat uppfattas ifall eleverna svarat medhållande på de frågor 

som rör innehåll, och därför kan ses som mer fakta- och begreppsinriktade, men inte på samma 

sätt hållit med om de påståenden om förmågor som mer betonar medborgarfärdigheter. Nu har 

de flesta elever svarat positivt på både innehåll och förmåga och elever och lärare har svarat 

relativt lika. Varifrån kommer då följemeningen om att syftet vore fakta- och begreppsinriktat? 

Detta svarar inte denna studie på, men en förklaring skulle kunna gå att finna i Lindmarks 

studie som menar att lärarnas examinationer sker med fokus på fakta- och begreppskunskaper 

snarare än på medborgarfärdigheter.   

Det finns alltså skillnader i hur lärare och elever upplever vad samhällskunskapen har 

för innehåll och hur eleverna utvecklas, men denna studie uppvisar ingen tydlig trend på den 
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punkten. Det finns däremot stora skillnader i hur elever och lärare uppfattar syftet med 

samhällskunskapsämnet, där lärare ser syftet som medborgarfärdighetsinriktat och eleverna ser 

det som mer fakta- och begreppsinriktat. Denna skillnad är denna studies främsta bidrag; att 

det tydligt finns ett brott mot det medvetna meningserbjudande som lärarna förväntas vilja ge 

eleverna och den följemening de tar till sig, istället för att uppleva medborgarfärdigheterna som 

ämnets syfte sker någonstans ett meningserbjudande om att samhällskunskapen främst är ett 

fakta- och begreppsinriktat ämne vilket istället blir följemeningen.  

Med detta sagt anser jag att frågeställningen är besvarad och syftet till viss del uppfyllt. 

Kandidatuppsattsens begränsningar blir tydliga när slutsatser ska dras ur all insamlade data och 

fästas på papper. Det finns många brister i denna studie och det går att spekulera kring hur 

resultatet hade kunnat bli annorlunda om det till exempel hade funnits elever från renodlade 

samhällsprogram, som har mer än 300 poäng samhällskunskap, med i studien. Det ringa antalet 

lärare lämnar också mycket att önska men framförallt syns bristerna i att låta lärarna fylla i 

enkät när deras ämneskonception skulle tolkas ur deras relativt korta svar, jämfört med de 

intervjuer Tomas Hansson gjorde i sin studie om historieämnet. Den mängd data som samlades 

in tornar också över den mängd data som i slutändan användes till konkreta slutsatser. Hade 

studiens omfattning varit längre hade samband mellan olika variabler kunnat undersökas för 

att kunna svara på till exempel vad som leder till att elever finner samhällskunskapen 

meningsfull eller rolig. Jag skulle gärna läsa en studie som undersöker till exempel hur elevers 

ämneskonception påverkar hur meningsfull de upplever att undervisningen är, men det får bli 

något för en annan uppsats. 

Jag hoppas att denna studie ändå kan vara ett bidrag till forskningen om hur elever och 

lärare uppfattar skolans ämnen och hur det kan påverka lärandet. Tidigare fanns Lindmarks 

studie om att det som lärare ser som syftet med ämnet inte speglas i hur de examinerar sina 

elever, nu säger denna studie att det syfte som eleverna ser med 

samhällskunskapsundervisningen snarare stämmer överens med hur de examineras istället för 

att de ser samma syfte som sin lärare. Hur stor påverkan har detta på elevernas utveckling? Det 

får större studier svara på. 
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