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Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker hur elever som studerar på yrkesprogram i den svenska gymnasieskolan 

ställer sig till ämnet samhällskunskap. Samhällskunskapsämnet är högst relevant i skolan och är ett 

gymnasiegemensamt ämne och läses på samtliga gymnasieprogrammen oavsett om programmet är 

yrkes- eller högskoleförberedande. Frågorna i uppsatsen är ämnade att undersöka hur inställningen 

till samhällskunskap är bland yrkeselever och hur det skiljer sig åt beroende på vilken årskurs eleven 

läste samhällskunskap eller om eleven vill läsa till grundläggande högskolebehörighet eller inte. 

Uppsatsen använder sig av en enkätstudie som metod som har genomförts på två skolor i 

Uppsalaområdet och en i Stockholmsområdet. Enkäten genomfördes i sju klasser på dessa 

yrkesgymnasier och det blev totalt 100 antal svar som samlades in från olika program och årskurser. 

Den teoretiska ansatsen som användes i undersökningen var en didaktisk ansats som fokuserar på 

legitimitets- och målanalys som utgår ifrån de didaktiska frågorna vad (ska utbildningen leda till) 

och varför (har vi samhällskunskap). Uppsatsens resultat kan sammanfattas med att intresset och 

meningen med samhällskunskap är relativt intressant för elever som studerar vid yrkesprogram i 

den svenska gymnasieskolan. Den generella eleven anser att samhällskunskap är måttligt intressant. 

En intressant aspekt från undersökningen är att relevansen för elevens framtida arbetsliv får ett 

lägre värde jämfört med meningen med samhällskunskap och elevens inställning till ämnet I det 

centrala innehållet är det framför allt den privatekonomiska innehållet som lockar eleverna 

Nyckelord: Yrkesprogram, samhällskunskap, enkätstudie, målanalys, legitimitetsidan. 
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Inledning 

Vid årsskiftet 2023 genomförs en förändring på yrkesprogram. Denna förändring innebär att elever 

på yrkesprogram som bas ska läsa grundläggande högskoleförberedande inriktning och aktivt 

behöva välja att byta bort från den till en inriktning mot arbetslivet. Efter att ha genomfört praktik 

och jobbat på yrkesgymnasium finns det en tendens hos undervisande lärare på dessa program mot 

denna förändring. Lärarna uttrycker att de eleverna som annars hade valt en yrkesinriktning 

kommer få det svårt att klara kurserna som kommer tillkomma och att många inte har något 

intresse av att läsa vidare på högskola eller universitet. Av denna anledning ansåg vi att det skulle 

vara intressant att undersöka elevernas inställning till ett teoretiskt ämne i detta fall ämnet 

samhällskunskap.  

 

Den svenska gymnasieskolan är uppdelade mellan studieförberedande program och 

yrkesförberedande program. I samtliga gymnasieprogram finns det ämnen som kallas 

gymnasiegemensamma ämnen som läses av samtliga elever på gymnasiet. Den andra typen av 

ämnen som är specifika för vissa program kallas karaktärsämnen. Förändringen som nämns innebär 

en ökning av de gymnasiegemensamma ämnena inom yrkesprogrammen.  Att undersöka elevernas 

inställning till samhällskunskap blir intressant då dessa elever inte har valt ett högskoleförberedande 

program i grunden och i och med sitt gymnasieval valt att inrikta sig mer mot ett yrke. Detta innebär 

att eleverna måste läsa gymnasiegemensamma ämnen även fast det inte valt ett 

högskoleförberedande program. Ämnet samhällskunskap blir därför intressant då ämnet har en 

mångfacetterad grund då kunskaper inom ämnet inte specifikt är kopplade till enbart ämnet utan 

ett större sammanhang. I ämnesplanen finns det uttryckt att samhällskunskap ska fostra och skapa 

medborgare som aktivt deltar i samhället. Målet med uppsatsen är således att undersöka 

inställningen till samhällskunskapsämnet, meningen med ämnet och rollen samhällskunskap antas 

ha i elevens framtida yrkesliv. Undersökningen har genomförts med en enkätstudie i ett flertal 

klasser på gymnasienivå.  

 

Uppsatsen börjar med inledning och bakgrund. Därefter kommer tidigare forskning att presenteras 

innan den teoretiska ansatsen till uppsatsen kommer. Efter dessa delar kommer metoden som 

efterföljs av resultat och analys innan uppsatsen avslutas med en konklusion. 
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Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras fem områden som behandlar olika bakgrundsfaktorer till studien i denna 

uppsats. Områdena är den svenska gymnasieskolan, yrkesförberedande program, ämnet 

samhällskunskap och undervisning på yrkesprogram. Under rubriken den svenska gymnasieskolan 

presenteras hur gymnasieskolan i Sverige ser ut idag och vilka olika program den består av. Det 

förklaras även vad tanken med de olika gymnasieprogrammen är. Den andra underrubriken 

specificerar vad ett yrkesförberedande program är och vad som ska ingå i ett sådant program. Det 

tredje avsnittet behandlar ämnet samhällskunskap, vad som är grundläggande med ämnets syfte 

men också vad eleverna ska lära sig i ämnet. Detta avsnitt förklarar även skillnader och likheter 

mellan de olika samhällskunskaps kurserna som ges på studieförberedande program och 

yrkesförberedande program. Avsnittet tar även upp varför det finns en skillnad mellan 

samhällskunskaps kurserna som ges. Det fjärde avsnittet presenterar två rapporter från 

Skolinspektionen som behandlar lärares syn på undervisning på yrkesprogram och tar även upp 

elevperspektivet från undervisningen. 

Den svenska gymnasieskolan  

Den svenska gymnasieskolans inträde i det svenska samhället skedde efter en uppdelning av 

dåtidens läroverk. Den nya gymnasieskolan introducerades år 1966 och bestod då av fyra linjer som 

gav behörighet för fortsatta studierna vid universitet. De linjerna var naturvetenskaplig, 

humanistisk-samhällsvetenskaplig, ekonomisk och teknisk. Vid sidan om den nyskapade 

gymnasieskolan fanns även fackskolan som erbjöd en tvåårig utbildning i tre linjer likt yrkeslinjerna 

idag. Under 1971 slogs de två skolformerna ihop och blev gymnasieskolan och en läroplan, LGY70 

skapades vilket delade upp den tidigare linjen humanistisk-samhällsvetenskaplig i två delar 

(Larsson, E.  Westberg, J. 2019 s. 170). Andelen elever som studerade vidare på gymnasieskolan 

ökade stadigt fram till 1980-talet innan kurvan planade ut. Ett annat viktigt årtionde för den svenska 

gymnasieskolan var 1990-talet då en ny läroplan antogs och tanken om en mer enhetlig 

gymnasieskola genomfördes. Detta innebar att det gick från 22 program till 16 program samtidigt 

som alla nationella program blev treåriga. Innan reformeringen hade enbart de 

universitetsförberedande programmen varit treåriga och yrkesprogrammen hade varit tvååriga. 

Utökningen av ett år på yrkesprogrammen innebar att samtliga nationella program under 1994 gav 

behörighet till vidare studier. Denna förändring reviderades i samband med den nya och senaste 

läroplanen Gy11 där skillnad mellan yrkesprogram och högskoleförberedande återigen breddades 

(Larsson, E.  Westberg, J. 2019, s. 174–175). 
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Den svenska gymnasieskolan har idag 18 valbara nationella program. Det finns 12 stycken 

yrkesprogram och 6 stycken högskoleförberedande. De högskoleförberedande riktar sig mot elever 

som ämnar att läsa vidare efter gymnasiet medan de yrkesförberedande programmen riktar sig mot 

elever som efter en gymnasieexamen är utbildade till ett specifikt yrke.  Det finns även möjligheter 

för elever som läser yrkesprogram att välja att läsa till kurser som ger behörighet till högre 

studier. De ämnena som båda inriktningarna läser kallas gymnasiegemensamma och är exempelvis 

engelska, samhällskunskap och matematik (Skolverket, Utbildningsguiden).  

Yrkesförberedande program 

Yrkesprogrammen i den svenska gymnasieskolan uppgår som ovan nämnt till 12 stycken. Dessa 

program är Barn- och fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och 

energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Försäljnings- och serviceprogrammet, 

Hantverksprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Industritekniska programmet, 

Naturbruksprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet 

och Vård- och omsorgsprogrammet. Enligt Skollagen kapitel 16 3§ (2010:800) framgår det att 

“yrkesprogram ska utgöra grunden för yrkesverksamhet och fortsatt yrkesutbildning” med detta 

menas att yrkesprogrammen ska ge eleverna de kunskaper och färdigheter som behövs för att klara 

sig inom det valda yrket efter avlagd gymnasieexamen. Den första januari 2023 träder en lagändring 

i kraft som fastslår att grundläggande högskolebehörighet ska ges till alla elever på 

yrkesförberedande program som grund. Eleverna ska aktivt kunna välja bort att läsa till 

grundläggande behörighet kap 16 3§ (SFS 2010:800, SFS 2022:275). Enligt skollagen kap 16 16§ 

ska ett yrkesförberedande program innehålla arbetsplatsförlagt lärande. Vad som är minsta 

omfånget av arbetsplatsförlagt lärande under eleverna studietid ansvarar regeringen eller den 

myndighet som regeringen fördelar ansvaret till. Enligt gymnasieförordningen kap 4 12§ fastslås 

det att elever som läser på ett nationellt yrkesprogram har rätt till minst 15 veckor arbetsplatsförlagt 

lärande under sin studietid och om eleverna studerar på en gymnasial lärlingsutbildning ska minst 

hälften av utbildning ske som arbetsplatsförlagt lärande (Gymnasieförordningen kap 4 12§). 

Ämnet samhällskunskap i gymnasieskolan 

Skolverket presenterar målen med undervisningen i ämnet samhällskunskap. De är listade i dessa 

fem punkter: “Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna; kunskaper om historiska 

förutsättningar betydelse för dagens samhälle fokuserat på politiska, ideologiska, ekonomiska, 

sociala och miljömässiga förhållanden; förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker 
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och konsekvenser; förmåga att söka, tolka och kritiskt granska information; förmåga att uttrycka 

sina kunskaper i olika former.” Dessa meningar är vad undervisning i samhällskunskap ska ge elever 

förutsättningar att utveckla, dessutom ska utbildningen bidra till att skapa förutsättningar för ett 

aktivt deltagande i samhällslivet för eleven (Skolverket, 2011, ämnesplan samhällskunskap). I 

dagens gymnasieskola ser samhällskurserna olika ut beroende på om eleven läser ett 

studieförberedande program eller ett yrkesförberedande program. Om eleven studerar på ett 

studieförberedande läser eleven kursen samhällskunskap 1b. Denna kurs har elva punkter i det 

centrala innehållet och är en 100 poängskurs. Elever som studerar på ett yrkesförberedande läser 

kursen samhällskunskap 1a1. Samhällskunskap 1a1 har åtta punkter i det centrala innehållet och är 

en 50 poängskurs. Yrkeselever kan även läsa till kursen samhällskunskap 1a2 för att få en 

motsvarande kurs till samhällskunskap 1b (Skolverket, 2011, ämnesplaner). Anledningen till att 

denna uppdelning gjordes var för att regering vid införandet av den nya skolformen och skollagen 

2010 ansåg att dåvarande gymnasieskola var alldeles för likformig. Regeringen ansåg att de 

dåvarande yrkesutbildningarna var för teoretiska och många elever hade svårt att fullfölja utbildning 

(Prop. 2008/09:199. s. 50). Regeringen ansåg att skolan behövde förbereda eleverna bättre på 

arbetslivet och därför fattades beslut om att minska antalet undervisningstimmar i de 

gymnasiegemensamma ämnen på yrkesprogrammen. Anledningen till ändringen som regering 

uppgav i sin proposition var att detta gav mer tid för de olika karaktärsämnena under studietiden 

för eleverna på yrkesförberedande program. I propositionen understryker regeringen dock att alla 

elever som studerar på ett yrkesförberedande program ska ges möjligheten att välja att läsa till de 

kurser som ger eleven grundläggande behörighet för universitetsstudier (Prop. 2008/09:199. s. 79–

80). 

 

Anledningen till att eleverna ska studera samhällskunskap enligt Skolverket går att finna i   

läroplanen för samhällskunskap under ämnets syfte. Här ger Skolverket svar på den didaktiska 

varför-frågan. Där skriver Skolverket att syftet med ämnet samhällskunskap är “att eleverna ska 

bredda, fördjupa och utveckla sina kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika 

samhällsfrågor” (Skolverket, 2011, Ämnesplan). Detta följs upp av fler områden där syftet är att 

eleverna ska utveckla sina kunskaper, till exempel demokrati, makt, ekonomi och mänskliga 

rättigheter för att nämna några. Genom att formulera ett syfte till ämnet har Skolverket bestämt 

vad den övergripande undervisningen ska innehålla men också presenterat ett svar på den didaktisk 

varför-frågan. Eleverna ska läsa detta ämne för att Skolverket anser att eleverna ska få en större 

förståelse och utveckla sina kunskaper kring och i dessa ämnen och genom detta förfarande har 

Skolverket gett legitimitet till undervisning inom dessa områden.  
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Undervisning på yrkesförberedande gymnasieprogram  

I två olika rapporter från Skolinspektionen en 2010 och en från 2017 går det att urskönja ett 

mönster kring hur lärare tänker kring undervisning till elever på yrkesprogram. I rapporten från 

2010 framgår det att lärare tenderar att anpassa sin undervisning efter önskemål och ambitioner 

från eleverna vilket kan tendera till att nivån i undervisningen sjunker om eleverna har lågt ställda 

förväntningar. Denna problematik medför att eleverna kan få svårt att visa sig mot de högre 

betygsstegen då undervisning inte ger dem möjlighet till att bevisa mer avancerade kunskaper 

(Skolinspektionen, 2010, s. 14). I rapporten framgår det att i några intervjuer av lärarna målas bilden 

upp att majoriteten av elever som studerar på ett yrkesförberedande program inte har högre 

ambitionsnivåer än att genomföra kursen. Denna bild står i kontrast till uppfattningen om elever 

på studieförberedande program som lärarna anser absolut strävar mot de högre betygen 

(Skolinspektionen, 2010, s. 14–15). Enligt rapporten skapar dessa uppfattningar ett problem som 

innebär att elever ges olika förutsättningar på kurser som har samma betygskriterier. Det framgår 

även i rapporten att lärare legitimerar sin undervisning till de olika grupperna genom att trycka på 

ett elevinflytande perspektiv, trots att effekten blir att eleverna på de olika programmen får olika 

förutsättningar (Skolinspektionen, 2010, s. 15).    

 

I rapporten av skolinspektion från 2017 framgår samma slutsatser, lärare anser att elever på 

yrkesförberedande program inte behöver lika mycket teoretiska kunskaper som elever som läser på 

studieförberedande program. I undervisningen av elever på yrkesprogram används enligt rapporten 

anpassade och förenklade läromedel och mer fokus ligger på yrkets praktiska egenskaper 

(Skolinspektionen, 2017, s. 14). Till skillnad från rapporten från 2010 innehåller rapporten från 

2017 en del elevperspektiv och hur de upplever undervisningen från lärarna. Eleverna på ett bygg 

och anläggningsprogram som har intervjuats i rapporten ansåg att lärarna förminskade dem och 

gav dem förenklade uppgifter som sällan gav dem möjlighet att bevisa sina avancerade kunskaper 

för de högre betygsnivåerna (Skolinspektionen, 2017, s. 14). Det fanns enligt granskning uttalande 

från en del lärare som kunde tolkas som att de studieförberedande programmen hade en högre 

status än de yrkesförberedande programmen på vissa skolor (Skolinspektionen, 2017, s. 14). 

 

Sammanfattningsvis presenterar kapitlet en bild av den svenska gymnasieskola där idén är att 

eleverna ska kunna välja den väg som de själva anser passar dem men att det alltid ska finnas en 

möjlighet att ändra sig och kunna läsa till grundläggande högskolebehörighet. Det framgår även att 
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gymnasieskolan är utformad på ett sådant sätt att om eleverna väljer ett yrkesförberedande program 

så ska undervisningen fokusera på karaktärsämnena för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar 

i det kommande arbetslivet. Det ges även en bakgrund till varför kurserna i samhällskunskap är 

olika mellan de studieförberedande programmen och de yrkesförberedande programmen. 

Bakgrunden avslutas med ett kapitel som lyfter synen på undervisning på yrkesprogram från både 

lärarperspektiv och elevperspektiv. I det kommande avsnittet forskningsöversikt kommer en 

redogörelse av tidigare forskning att presenteras kopplat till denna studie. Områden som tas upp 

är jämförelser mellan yrkesprogram och studieförberedande program, lärarens syn på elever på 

yrkesprogram och ämnet samhällskunskap på yrkesprogram. 
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Forskningsöversikt 

I detta kapitel kommer en översikt av tidigare forskning att presenteras. Då det finns ett begränsat 

antal studier som utgår från ett elevperspektiv fanns det svårigheter i att finna relevant materiel. 

Därför har denna studie valt att lyfta in tidigare forskning med andra perspektiv till exempel 

lärarperspektiv. Detta gjordes för att kunna belysa studiens resultat mot relevant litteratur och för 

att kunna jämföra olika perspektiv. Den tidigare forskningen kommer att fokusera på tre olika 

aspekter, först en jämförelse mellan yrkesprogrammen och högskoleförberedande program. Den 

andra underrubriken behandlar tidigare forskning fokuserad på lärares syn på elever som studerar 

på ett yrkesprogram. Den sista delen av forskningsöversikten behandlar en studie som undersöker 

hur deliberativ undervisning kan öka intresset för politik hos elever som studerar på ett 

yrkesförberedande program.    

Jämförelse mellan yrkes och högskoleförberedande program  

Denna del av forskningsöversikten redogör för tidigare studier som undersöker olika aspekter av 

utbildningen. Aspekterna som tas upp i följande studier är hur lärare förbereder elever för nationella 

prov, hur olika läromedel ser ut beroende på vilket program de är inriktade mot och hur lärare ser 

på användandet av olika bedömningsuppgifter mellan studieförberedande program och 

yrkesförberedande program. Även elevers syn på de olika kärnämnena, svenska, engelska och 

matematik lyfts i en av studierna i samma studie sker även en jämförelse mellan elever från 

studieförberedande program och elever från yrkesförberedande program och elevernas 

uppfattningar om de olika ämnena.  

 

Helen Korp undersöker i sin studie Lika chanser i gymnasiet? : en studie om betyg, nationella prov och social 

reproduktion (2006) hur lärare förbereder de nationella proven i matematik, svenska och engelska. 

Därefter gör hon en jämförande analys mellan studieförberedande program och yrkesprogrammen. 

I avhandlingen beskrivs elevernas syn på de tre kärnämnena. Bland de elever som studerat på ett 

studieförberedande program fanns en stor motivation att sträva efter de högre betygen då 

gymnasiet ses som ett första steg mot studier på universitetet (Korp 2006, s.253).  Korp lyfter även 

fram det faktum att eleverna själva har skapat sig en förståelse att det inte enbart räcker med att 

kunna grunderna för att nå de högre betygen. Eleverna hade även förstått att ett högt betyg i 

nuvarande kurs ger en bättre grund till nästkommande kurser. Ett exempel Korp använder i sin 

studie är undervisningen i matematik på naturprogrammet där att “behärska en lösningsmodell kan 

räcka till att klara provet men ger inte den fördjupade kunskap som behövs för framtida kurser 

https://uub.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991008281099707596&context=L&vid=46LIBRIS_UUB:UUB&lang=sv&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any%2Ccontains%2CLika%20chanser%20i%20gymnasiet%3F%3A%20en%20studie%20om%20betyg%2C%20nationella%20prov%20och%20social%20reproduktion&offset=0
https://uub.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991008281099707596&context=L&vid=46LIBRIS_UUB:UUB&lang=sv&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any%2Ccontains%2CLika%20chanser%20i%20gymnasiet%3F%3A%20en%20studie%20om%20betyg%2C%20nationella%20prov%20och%20social%20reproduktion&offset=0
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eller högskolestudier” (Korp, 2006, s. 253). Avhandling visar att elever på yrkesprogram inte har 

samma betygsorientering i kärnämnena utan hos dessa elever är det de praktiska ämnena och den 

arbetsplatsförlagda utbildning det centrala i utbildningen. Författaren redogör att då eleverna inte 

har som mål att studera vidare efter gymnasiet känner de inte själva ett stort behov av att sikta mot 

de högre betygsmålen (Korp, 2006, s. 254). Studien visar att kärnämnes undervisningen inom 

yrkesprogrammen ofta är begränsade till det som Korp definierar som baskunskaper. Vilket 

innebär att eleverna klarar provet och kursen men det läggs inget fokus på kunskaper som behövs 

för framtida kurser eller högskolestudier (Korp, 2006, s. 256). Korp visar därmed i sin studie att 

elever på yrkesförberedande program formellt sett får högskolebehörighet men att deras 

undervisning ej har gett dessa elever de verktyg och kunskap som behövs för fortsatta studier på 

högre nivå (Korp, 2006, s. 257).  

 

I en studie av Arensmeier (2018) undersöks läromedel som är anpassade för yrkesprogram 

respektive högskoleförberedande program. Undersökningen är en läromedelsanalys som jämför 

fem läromedel i samhällskunskap anpassade till högskoleförberedande program och fem läromedel 

i samhällskunskap som är anpassade till yrkesförberedande program (Arensmeier, 2018, s. 9). 

Arensmeier påpekar att det finns skillnader mellan kursplanerna i de båda ämnena där det ligger 

mer fokus på analytiska förmågor för elever som studerar vid högskoleförberedande program 

kontra elever på yrkesförberedande program. Dessa skillnader går att finna spår av i 

läromedelsanalysen (Arensmeier, 2018, s. 14). Det övergripande resultatet som Arensmeier finner 

är att högskoleförberedande läromedel är bättre i både innehåll och intellektuell träning. I studien 

klassificerar Arensmeier böckerna på en tregradig skala, där nivå ett är grundläggande kunskaper, 

nivå två är utvecklade kunskaper och nivå tre är väl utvecklade kunskaper och problematiseringar 

(Arensmeier, 2018, s. 9). De fem böckerna som var riktade till elever på yrkesförberedande program 

är på nivå ett av Arensmeier klassificering, vilket innebär grundläggande täckning av området, med 

begränsad information och lite eller ingen del av komplexitet eller problematisering. Medan vissa 

av de högskoleförberedande böckerna är på nivå två och tre, vilket innebär en mer genomförlig 

beskrivning av området, med mer information och inslag av komplexitet och problematisering. För 

att sammanfatta detta innebär att yrkeselevers läromedel är fokuserade på att lära eleverna fakta 

och enklare resonemang, i kontrast till läromedel från de högskoleförberedande programmen där 

faktagrunderna som återfinns i yrkeselevers läromedel också existerar men utöver det även 

möjlighet för eleverna att utveckla sitt tänkande på fler nivåer istället för att enbart förhålla sig till 

faktakunskaper. Slutsatserna som kan dras från Arensmeiers studie är att det finns skillnader i 

läroböckerna beroende på vilken målgrupp böckerna vänder sig till. Skillnaderna återspeglas till viss 
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del i att eleverna läser olika samhällskunskaps kurser men med tanke på att samtliga läroböcker för 

yrkeselever är på nivå ett klassificeringen innebär det ett väldigt upprepande upplägg jämfört med 

böcker som är på nivå två och tre som bidrar med en annan nivå som förändrar innehållet och gör 

det mindre repetitivt.  

I en studie av Sigebjer (2020) jämför författaren bedömningsuppgifter i samhällskunskap mellan 

högskoleförberedande program och yrkesprogram för att utreda om det är vanligast med 

faktauppgifter eller förståelseuppgifter när samtliga bedömningsuppgifter inkluderas i studien. Då 

tidigare forskning har fokuserat mest på skriftliga prov och då visat att faktafrågor dominerar på 

yrkesprogram medan förståelseuppgifter är vanligare på högskoleförberedande program (Sigebjer, 

2020, s. 5). Författaren genomför studien genom att analysera bedömningsmaterial inskickat från 

fyra lärare på yrkesprogram och fyra lärare från högskoleförberedande program. Dessa åtta lärare 

var från olika delar av Sverige och ingen arbetade på samma skola (Sigebjer, 2020, s. 12). Sigebjer 

skriver i sin studie att den delvis bekräftar skillnaderna mellan yrkesprogram och 

högskoleförberedande program som gjorts i tidigare forskning, att yrkesprogram har en högre grad 

av faktafrågor jämfört med studieförberedande programmen som har en större andel av 

förståelseuppgifter (Sigebjer, 2020, s. 24). Sigebjers studie är i linje med tidigare forskning när 

endast skriftliga prov jämförs. En tredjedel av frågorna på de skriftliga proven är förståelseuppgifter 

på yrkesprogrammen medans hälften av frågorna från proven på de högskoleförberedande 

programmen var förståelsefrågor. Enligt Sigebjers studie går det dock inte att kategorisera 

samhällskunskapen på yrkesprogrammen som ett faktaorienterat ämne, utan att det finns en hög 

grad av förståelseuppgifter inom yrkesprogrammen precis som inom högskoleförberedande 

programmen när olika varianter av bedömningsuppgifter används (Sigebjer, 2020, s. 24).. Studien 

påvisar därav det faktum att om olika varianter av bedömningsuppgifter förekommer måste även 

samhällskunskapsundervisningen på yrkesprogram klassificeras som ett förståelseorienterat ämne 

(Sigebjer, 2020, s. 25). Detta indikerar enligt Sigebjer att elever på både yrkesprogram och 

högskoleförberedande program får möjligheten att skapa sig en utvecklad förståelse inom ämnet 

samhällskunskap så länge som varierande bedömningsuppgifter används inom undervisningen 

(Sigebjer, 2020, s. 26). 

Lärares syn på elever och undervisning på yrkesprogram  

Denna del av tidigare forskning undersöker bland annat lärares syn på elever och undervisning på 

yrkesförberedande program. Den allmänna synen på dessa elever men även skillnader i innehåll 

mellan lärare som arbetar på studie och yrkesprogram och vad det kan få för komplikationer när 

undervisningen anpassas för mycket till olika program.  Denna del av forskningsöversikten blir 
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relevant för denna studie då den ger en bild av hur lärare som undervisar i gymnasiegemensamma 

ämnen ser på elever som har valt att i första hand inte läsa en teoretisk utbildning. 

 

I boken Lärare och lärande i yrkesprogram och introduktionsprogram lyfter Rosvall (2012) fram dels den 

allmänna synen på yrkeselever men även lärares syn. Den allmänna synen på yrkeselever beskrivs 

ofta som elever som lär bäst praktiskt och inte är intresserade av de teoretiska ämnena. Rosvall 

påvisar dock att den generella bilden av yrkeselever inte alltid överensstämmer med den som 

presenteras ovan. När man lyfter fram elever i yrkesprogrammen framkommer ofta bilden av elever 

med en praktisk personlighet till skillnad från den kunskapstörstige eleven på ett teoretiskt program. Den 

tidigare forskningen som Rosvall lutar sig mot visar att studier där elever på yrkesprogram 

efterfrågar teoretiska uppgifter är få (Rosvall, 2012, s. 57–58). Med tanke på att arbetsmarknaden 

hela tiden är i förändring har yrken som tidigare enbart krävde en praktisk kompetens alltmer börjat 

få inslag av teoretiska kunskaper, detta kan vara att producera texter till instruktioner eller 

återrapporteringar. Men trots ett närmande till mer teoretiska ämnen har skolan i samband med Gy 

2011 tagit en annan riktning och minskat de gymnasiegemensamma ämnena (Rosvall, 2012, s. 58). 

Regeringen har som vi har presenterat tidigare bestämt att istället för att välja mellan en fortsatt 

teoretisk utbildning eller att fördjupa sig inom yrket måste eleven aktivt välja bort den teoretiska 

utbildningen från 2023. Rosvall fortsätter i sitt kapitel att diskutera om traditionerna på 

yrkesprogram. Många av eleverna framställs som duktiga på att bortförhandla undervisningstid och 

detta kan man koppla till förväntningarna lärarna har på eleverna. Lärare som har inställningen att 

elever inte bryr sig speglar även av detta synsätt på eleverna och det blir en sanning. Rosvall 

presenterar exempel där det finns elever som ber om mer uppgifter, dock inte i grupp utan enskilt 

vilket kan peka på det grupptryck som finns och att man inte vill framstå som en “pluggis”. (Rosvall, 

2012, s. 64) När läromedel konstrueras och elever på praktiska program stämplas som ointresserade 

av teoretiska kunskaper anpassas läromedlet därefter. Detta leder i sin tur till att elevernas intresse 

försvinner då de inte utmanas i den utsträckningen som krävs och mycket blir upprepning (Rosvall, 

2012, s. 66). Detta speglar även det som Arensmeier presenterar i sin läromedelsanalys som har 

presenterats ovan. 

 

Odenstad (2020) har studerat hur ämnet samhällskunskap framträder på skriftliga prov inom både 

studieförberedande program och yrkesprogram (Odenstad, 2020, s. 13). I studien har en 

enkätundersökning genomförts och där finner Odenstad en markant skillnad mellan lärare som 

undervisar på högskoleförberedande program kontra lärare som undervisar på yrkesprogrammen 

(Odenstad, 2020, s. 76). Lärare som undervisar på högskoleförberedande program lägger en större 
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vikt vid skriftliga prov än lärare som undervisar på yrkesprogram. Lärarna på yrkesprogrammen 

anser inte att betygsättningen spelar en lika central roll utan fokus läggs på elevernas demokratiska 

kompetens och deras förståelse för samhället (Odenstad, 2020, s. 76). En annan kontrast är att 

lärare på yrkesprogram framhäver vikten av att eleverna är aktiva och hänger med på lektionerna 

framför vikten av formella bedömningsinstrument. Lärarna på yrkesprogram vill kunna se elevens 

utveckling inom ämnet och därför lägger lärarna större fokus på elevernas muntliga förmågor och 

muntliga aktiviteter (Odenstad, 2020, s. 76). Detta innebär att muntliga aktiviteter blir en mer 

central del i bedömningen och att lärare på yrkesprogram använder skriftliga prov för kortare 

uppgifter som ämnar att stämma av om eleverna uppnår betyget godkänt (Odenstad, 2020, s. 77). 

Proven innehåller ofta högre betygsnivåer men lärarna på yrkesprogrammen räknar med att behöva 

komplettera med andra bedömningsverktyg för att eleverna ska kunna uppnå de högre betygen 

(Odenstad, 2020, s. 78). Enligt Odenstad står detta i kontrast till lärare som undervisar på 

studieförberedande program. Där anses skriftliga prov vara en central del i att mäta elevernas 

kunskapsnivåer och dessa prov används också till att mäta alla betygsnivåer. Ytterligare en kontrast 

är hur lärarna ser på användandet av muntliga förmågor där det anses vara centralt hos lärare som 

undervisar på yrkesprogram. Medan lärare som undervisar på studieförberedande program anses 

det endast vara ett komplement till de skriftliga proven (Odenstad, 2020, s. 78). En sammanfattning 

av Odenstads studie är att det finns en markant skillnad i lärares syn på hur ämnet samhällskunskap 

ska bedömas beroende på om läraren undervisar på studieförberedande program eller på 

yrkesförberedande program.  

 

Lindberg (2002) har i sin studie intervjuat lärare om deras syn på betygsgränserna. I studien 

framkommer det att lärare diskuterat vilka krav de kan ställa inom de teoretiska ämnen på elever 

som läser ett yrkesförberedande program. Diskussionerna handlade om vilka kunskaper och 

erfarenheter som eleverna bör ha för att anses vara acceptabla kunskaper inom ämnet (Lindberg 

2002, s. 42). Lindberg skriver även att lärare på yrkesförberedande program sällan nämner att deras 

bedömning blir ifrågasatt av eleverna utan den vanligaste frågan från eleverna är “varför” eller 

“Varför ska vi kunna…” (Lindberg 2002, s. 45). I intervjuerna med kärnämneslärare framkom ett 

mönster där dessa lärare ansåg att kärnämneskurserna var för svåra för elever på yrkesförberedande 

program. Lärarna ansåg att det var svårt med kurser som hade samma kriterier och mål för alla 

elever oavsett program (Lindberg 2002, s. 47). Lindberg skriver att dessa lärare uppfattade systemet 

som orättvist för elever inom de studieförberedande programmen då dessa elever i praktiken 

riskerar att bli bedömda på andra grunder än elever på yrkesförberedande program (Lindberg 2002, 

s. 47). En förlängning av denna svårighet att undervisa kurser med samma mål för alla blev enligt 
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lärarna i studien att kunskapsnivån för att klara kursen sänktes. Vilket innebar att lärarna anpassade 

kursen efter eleverna genom att antingen krympa innehållet i kursen eller att skapa enklare uppgifter 

för eleverna på yrkesförberedande program. Lärarnas förklaring till deras handlande var för att de 

ansåg att detta behövde göras för att eleverna skulle ha en chans att klara godkänt gränsen (Lindberg 

2002, s. 49). Lärarna hade lägre förväntningar på elever som läser på ett yrkesförberedande program 

och därav anpassade de kursen efter deras uppfattningar av eleverna. Detta kan skapa ett problem 

där godkänt gränsen blir olika beroende på vilket program du läser när det egentligen är samma 

kunskapskrav oavsett vilket program eleverna studerar. Enligt studien fanns en rädsla hos vissa av 

lärarna att elever som studerar på ett yrkesförberedande program skulle lättare få ett godkänt betyg 

än de elever som studerar på ett studieförberedande program (Lindberg 2002, s. 54).  

Samhällskunskap på yrkesprogram 

Detta kapitel i forskningsöversikten behandlar en studie som har undersökt om deliberativ 

undervisning kan öka det politiska intresset hos elever på yrkesförberedande program. Deliberativ 

undervisning innebär att frågor diskuteras på ett öppet och transparant sätt där olika ståndpunkter 

får komma fram utan att mötas av mothugg direkt.   

 

Åsa Forsberg (2011) har skrivit en lic. avhandling där manliga yrkeselever har varit i fokus. Forsberg 

ämnar undersöka huruvida en deliberativ undervisning inom samhällskunskapsämnet kan bidra till 

ett ökat intresse och en ökad förståelse hos eleverna. Undersökningen genomfördes med både 

enkäter och intervjuer av lärare och elever (Forsberg, 2011, s. 12). Elevernas intresse för politik 

och samhällsfrågor är lågt enligt enkätundersökningen och detta har inte förändrats under eller 

efter kursens genomförande. Det fanns vissa tendenser till att de politiska diskussionerna mellan 

elever och lärare ökade samt att ett flertal elever ansåg att de hade kunnat gå med i ett politiskt parti 

vilket tyder på ett ökat politiskt intresse. Men rent generellt menar Forsberg att intresset för dessa 

frågor fortsättningsvis är på en låg nivå (Forsberg, 2011, s. 106). Forsberg problematiserar sedan 

den bild av politik som eleverna har. Elevernas uppfattning av politik som framkom under 

undersökningen visar att det som eleverna fokusera på är hur Sverige styrs, politiska partier och 

kostymklädda män och handlade ingenting om hur de själva påverkas eller kan påverka. Ett 

exempel Forsberg lyfter är att deras intresse kring IPRED-lagen (fildelningslagen) väckte elevernas 

intresse vilket ledde till debatter och utökade kunskaper (Forsberg, 2011, s. 107). Undersökningen 

visar även på att tidigare forskning har antytt att elever på yrkesprogram gynnas av de traditionella 

undervisningsmetoderna i ett klassrum och att den mer deliberativ ansatsen ifrågasätts i dessa 

klassrum. Detta motsäger Forsbergs studie som pekar på att eleverna har uttryckt ett större tycke 
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för deliberativ undervisning jämfört med den traditionella klassrumsundervisningen (Forsberg, 

2011, s. 119). 

 

Sammanfattningsvis tyder den tidigare forskningen på att det finns en viss skillnad mellan 

studieförberedande program och yrkesförberedande program både från elevernas syn på de olika 

teoretiska ämnena och ur ett läromedelsperspektiv. Det verkar även finnas en förutbestämd bild av 

yrkeselever hos lärare där lärarna anser att undervisningen behöver anpassas och kurser förenklas 

för att eleverna ska nå ett godkänt resultat. Det framgår även att det finns en generell bild av 

yrkeselever som inte speciellt studiemotiverade. Den tidigare forskningsöversikten avslutas med en 

studie som pekar på att deliberativ undervisning i samhällskunskapsämnet gjorde små till inga 

förändringar för intresset i ämnet samhällskunskap hos yrkeselever. Nedan kommer det teoretiska 

ramverk som denna studie har använts sig av att presenteras. 
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer de didaktiska frågorna avseende legitimitet och målanalys att avhandlas som 

en teoretisk grund. Det som presenteras i avsnittet är varför samhällskunskap behövs och hur den 

är rättfärdigad som ett ämne i skolan, legitimitetsfrågan. Sedan kommer även avsnittet att 

presentera vad målet med samhällskunskapen som ämne är, målanalysen.   

 

Didaktik kan definieras som undervisningens och inlärningens teori och praktik (Brante, 2016, 

s.57). Inom det didaktiska forskningsområdet finns några grundläggande frågor, de två klassiska 

frågorna berör vad frågan och hur frågan men sedan har även frågor rörande vem, varför och när 

införlivats i den didaktiska forskningen (Kroksmark, 2007, 2). För denna studie ligger fokuset på 

målanalysen, för vad ska man lära, och på legitimitetsfrågan, varför ska man lära. Anledningen till 

att studien valde att fokusera och använda dessa två didaktiska frågor som teoretisk grund var för 

att dessa frågor ansågs uppge ett intressant dilemma att studera då studien undersöker hur elever 

som valt att studera ett yrkesförberedande program ser på ett teoretiskt ämne som samhällskunskap 

och om elevernas syn på samhällskunskapen ger de didaktiska frågorna grund.  

Didaktik: Legitimitetsfrågan och Målanalys 

Ekendahl med flera skriver att en viktig uppgift åligger den didaktiska varför frågan även kallad 

legitimitetsfrågan. Det är den didaktiska varför frågans uppgift att föra vidare kunskaper, 

färdigheter och förhållningssätt till nästa generation och därmed skapa kontinuitet och stabilitet 

(Ekendahl et al, 2015, 46). Det som författarna syftar på med detta citat är samhällets förväntningar 

på skolan och de olika ämnena. Samhället har en förväntan på skolan att socialisera eleverna till att 

bli framtida medborgare i samhället. Denna förväntning lyfter även Emmy Jonasson Ring upp i sin 

licentiatuppsats där hon påpekar att skolan är den enda samhällsinstitution som har fått ett särskilt 

ansvar att utveckla individers demokratiska kunskaper och värderingar. Det räcker inte med att ha 

kunskap om hur en demokrati fungerar utan eleverna måste även få chansen att utveckla sina 

demokratiska färdigheter (Jonasson Ring, 2015, 19).  

 

Ekendahl med flera lyfter även begreppet bildning när de diskuterar den didaktiska varför frågan, 

författarna anser att bildning inte är samma sak som utbildning (Ekendahl et al, 2015, 46). Bildning 

står i kontrast till utbildning då bildning är den kunskap eleverna har kvar när de glömt allt annat 

(Ekendahl et al, 2015, 46). Detta bildningsideal är tydligt i samhällskunskapen enligt författarna i 

och med att ämnet samhällskunskap syftar “till att ge kunskaper att förstå sig själv, förstå världen 
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och att använda kunskaperna i samhällslivet” (Ekendahl et al, 2015, 46). Samhällskunskapsämnet 

vilar på tre olika bildningsideal, den humanistiska bildningen, som syftar på att utveckla och frigöra 

individen.  Den andra bildningen är den demokratiska bildningen som syftar till att människan ska 

kunna delta och bidra till den demokratiska utvecklingen. Det sista bildningsidealet är den 

ekonomiska bildningen som syftar till att förmedla kunskaper kring hur landets ekonomi kan 

utvecklas. Enligt författarna finns dessa tre bildningsideal inbyggda i samhällskunskapsämnet 

(Ekendahl et al, 2015, 46–47). Här blir legitimitetsfrågan eller den didaktiska varför frågan aktuell. 

Författarna skriver att samhällskunskapslärare måste förhålla sig till dessa ideal men även fundera 

kring vad lärarna själva vill att deras elever ska använda kunskapen till. Därav kommer lärare att 

behöva fokusera mer på ett av dessa ideal för att utforma sin undervisning, detta skapar då behovet 

för lärare att behöva reflektera kring den didaktiska varför frågan och hur de skapar legitimitet i sin 

undervisning. Värt att nämna är att författarna säger att oavsett vilket bildningsideal som en lärare 

väljer går det att skapa god undervisning men att det som lärare alltid är viktigt att reflektera kring 

vad som är syftet med undervisningen (Ekendahl et al, 2015, 46).  

 

Tre viktiga aspekter av samhällskunskapen utifrån legitimitetsfrågan lyfts även av Ekendahl med 

flera dessa är det särskilda demokratisk uppdraget, den aktive medborgaren och att balansera mellan 

legitimering och kritiskt tänkande. Skolan har ett övergripande uppdrag där den ska skapa 

förutsättningar för elever att aktivt kunna delta i samhällslivet. Det författarna syftar på är det 

särskilda demokratiuppdraget inom samhällskunskapen. Till skillnad från andra ämnen förmedlar 

samhällskunskapen kunskaper och förmågor som är nära förknippade med demokrati och 

samhället som lärare undervisar eleverna om (Ekendahl et al, 2015, 48). Det faktum att vissa av 

dessa egenskaper är sådana som kan syfta till att hjälpa elever att bli en aktiv medborgare i 

framtiden. Av denna anledning anser författarna att det åligger samhällskunskapsämnet att träna 

eleverna till att bli aktiva medborgare, detta innebär att undervisningen inte bara kan innehålla 

teorier från statsvetare eller nationalekonomer utan det behövs en aktiv undervisning som 

innehåller till exempel debatter (Ekendahl et al, 2015, 49). Den sista punkten att balansera mellan 

att legitimera det rådande samhället och att utveckla ett kritisk tänkande hos eleverna där de kan 

ifrågasätta det som kan förbättras. Denna punkt är en svår balansgång för samhällskunskapslärare 

där uppgiften inom samhällskunskapsämnet blir att utbilda eleverna till att visserligen förstå varför 

samhället vi lever i nu ser ut som det gör samtidigt som eleverna ska utveckla ett kritiskt tänkande 

där de vågar ifrågasätta hur saker ser ut i samhället (Ekendahl et al, 2015, 49). Dessa tre aspekter 

väger in i legitimitetsfrågan, detta kan förklara till viss del varför vi har 
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samhällskunskapsundervisning och hur vi kan legitimera det som ett av skolans ämnen då 

samhällskunskapsämnet behövs för att uppnå det demokratiska uppdraget.  

 

Ekendahl m. fl. skriver följande “att kunna samhällskunskap är inte bara en fråga om att behärska 

statsvetarnas, nationalekonomernas och sociologernas språk och tankeredskap” (Ekendahl et al, 

2015, 80). Det som ovanstående citat kan tolkas som är att det är inte endast teorier och fakta som 

är målet med samhällskunskapen. Som diskuterats tidigare finns det aspekter inom 

samhällskunskapen om hur lärare ska fostra och arbeta mot vissa värderingar därav skapas 

legitimitet men vad är då målet med samhällskunskapen. “Ett av skolans uppdrag är att förbereda 

eleverna för livet efter skolan” (Ekendahl et al, 2015, 81). Med detta menas att eleverna ska 

förberedas på att vara aktiva medborgare vilket kan ses som målet med undervisningen eller den 

didaktiska vad frågan, vad ska undervisningen leda till, målanalysen. Ett dilemma som uppstår här 

är att det inte är preciserat vad formulering innebär. Vilket leder till att lärare prioriterar olika, en 

del prioriterar kunskapsuppdraget andra värdegrundsarbetet (Ekendahl et al, 2015, 81). Det som är 

viktigt med ovan nämnda formulering är dock att den skapar ett svar till målanalysfrågan, vad ska 

undervisningen leda till, den ska förbereda eleverna för ett liv efter skolan och vilket 

samhällskunskapsämnet är lämpat för.  

 

Samhällskunskapsämnet slits mellan två huvudlinjer som berör samhällskunskapens dubbla 

uppdrag: att dels ge eleverna kunskaper och dela att fostra eleverna till demokratiska medborgare 

(Sandahl, 2011, s. 27). Denna slitning lyfter den didaktiska målanalysen, vad ska undervisningen 

egentligen leda till. “Målet med undervisningen blir också att försöka hjälpa eleverna att med hjälp 

av kunskap växa och bli ansvarsfulla medborgare som har kompetenser som hjälper dem i livet” 

(Sandahl 2011, s.151). Detta citat visar vad lärare i Sandahls studie ansåg var målet med deras 

samhällskunskapsundervisning. I Citatet ses en blandning av de bägge huvudlinjerna för 

samhällskunskapen där läraren anser att genom kunskapen de förmedlar fostras eleverna och blir 

därav förberedda på ett liv efter skolan. Indikationerna här blir att målanalysen eller vad 

undervisningen ska leda till är att den ska förbereda eleverna på ett liv efter skolan genom att 

förmedla kunskaper om samhället. Vilket skapar en situation som gör att den didaktiska 

målanalysen blir intressant att inkludera i denna studie. 

 

Sammanfattningsvis går det att se argument för både legitimitetsfrågan och målanalysen med 

samhällskunskapsundervisningen. För bägge dessa didaktiska frågor finns det stöd att hitta i både 

litteratur och tidigare forskning. Det går att urskönja varför samhällskunskap ska läras ut som ämne 
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då skolan har vissa uppdrag som eleverna ska lära eller ges möjlighet att utveckla, på detta sätt 

skapas legitimitet till ämnet. Det finns alltså en anledning till att ämnet samhällskunskap behövs i 

skolan. Även svaret på målanalysen för ämnet samhällskunskap, vad ska undervisningen leda till 

går att finna i litteraturen. Där målet står utskrivet att undervisningen ska förbereda eleverna för 

livet efter skolan och det är i denna formulering som vi hittar grunden till den didaktiska vad frågan, 

vad undervisningen ska leda till. De teoretiska utgångspunkterna har behandlat de didaktiska 

frågorna avseende legitimitet och målanalys. Den teoretiska grunden blir intressant och relevant i 

denna studie då studien undersöker yrkeselevers syn på ämnet samhällskunskap. Det som blir 

intressant är hur litteraturen presenterar och rättfärdigar de teoretiska utgångspunkterna och om 

elevernas svar på enkäten samstämmer med den teoretiska synen på de didaktiska frågorna om 

målanalys och legitimitet. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka inställningar till ämnet samhällskunskap bland elever som 

studerar på yrkesförberedande gymnasieprogram. Relevansen av studien ligger i det faktum att 

eleverna som studerar vid yrkesförberedande gymnasieprogram utbildar sig till ett yrke och, antar 

vi, inte i första hand för att läsa vidare vid högre utbildning och därför är det intressant att 

undersöka yrkeselevernas inställning till ett teoretiskt ämne.  

Frågeställningarna som studien utgår ifrån är: 

1. Hur uppfattar gymnasieelever som studerar ett yrkesprogram ämnet samhällskunskap?  

2. Hur relevant anser yrkeselever att det är att läsa samhällskunskap? 

3. Vilka likheter och skillnader finns det mellan elever som har läst samhällskunskap i årskurs ett 

jämfört med elever som har läst samhällskunskap i årskurs två? 

4. Vilka likheter och skillnader finns det mellan elever som har valt att läsa till grundläggande 

högskolebehörighet jämfört med elever som har valt att inte läsa det? 
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Metod 

Val av metod  

Metoden som använts i denna uppsats är en enkätundersökning. Enkäten genomfördes på 

gymnasieskolor med yrkesprogram. I enkäten var majoriteten av frågorna standardiserade men det 

fanns även möjlighet för eleverna att lämna kortare svar. Detta är relativt vanligt förekommande 

och bör liknas som en mellanform mellan enkätens standardiserade frågor och mer öppna 

intervjufrågor (Esaiasson et al, 2017, s. 237). Enkätundersökningen genomfördes med hjälp av 

Google Forms. Valet föll på detta hjälpmedel efter vissa efterforskningar och tidigare positiva 

erfarenheter av detta program. Utformningen av frågorna lämpade sig väl till att använda sig av 

detta verktyg. Insamlingen skedde med hjälp av en internetbaserad enkät vilket är vanligt 

förekommande val i liknande undersökningar (Esaiasson et al, 2017, s. 240). Målgruppen i denna 

undersökning var som tidigare presenterats elever på yrkesprogram i den svenska gymnasieskolan 

vilket innebär att de är väl införstådda i hanteringen av digitala verktyg och en internetbaserad 

undersökning lämpade sig således väl. 

Design av frågeformulär 

Utformningen av frågeformuläret är den centrala aspekten när enkätundersökningar ska användas. 

Det finns flera synpunkter att ta i beaktning vid skapandet, såsom att designa en estetisk och 

organiserad enkät ger ett seriöst intryck och i förlängningen skapar seriösa svar. Enkäten bör inte 

ha en längre svarstid än 10 minuter då det är uppskattat att det är så lång tid respondenterna kan 

upprätthålla rätt koncentration för att få ut nyckfulla svar. (Esaiasson et al, 2017, s. 248) Enkäten i 

denna studie uppskattades vara relativt kort och ta mellan 3–5 minuter att svara på. Detta grundar 

sig bland annat i att vi inte ville ta bort för mycket undervisningstid för läraren i fråga utan hålla 

det så kort och koncist som möjligt för att inte störa lektionen samt behålla koncentrationen hos 

eleverna. Skapandet av frågor är den viktigaste aspekten när det kommer till enkätstudier och dåligt 

ställda frågor blir undersökningens största felkälla. Några av de tips som anges är att leta efter 

liknande undersökningar och ta inspiration därifrån men även att pröva frågorna på sig själv och 

andra i ens omgivning för att säkerhetsställa att frågorna är väl utformade vilket kommer att 

diskuteras senare (Esaiasson et al, 2017, s. 250). 

 

En annan punkt att ta ställning till rör alternativet “vet ej” eller “ingen uppfattning”. Det kan lätt 

bli så att respondenter som har en inställning till frågan väljer att svara “vet ej” av bekvämlighetsskäl 

om det finns möjlighet. Om undersökningen däremot saknar dessa alternativ kommer 
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respondenterna att behöva ta ställning till frågor där de inte har en åsikt. Forskning har visat att 

även om alternativet “vet ej” inte finns med påverkar det inte validiteten och reliabiliteten i 

undersökningen. (Esaiasson et al, 2017, s. 255–256). Med detta i åtanke valde vi att ge alternativet 

“vet ej” i vissa frågor där eleven kan ha inställningen att hen inte har en åsikt men försökte att i så 

låg grad som möjligt ha med alternativet. Enkäten var uppdelad mellan olika frågor där eleverna 

både skulle uppskatta på en skala 1–5 sin inställning till frågorna men även lämna kortsvar eller 

rangordna olika områden. Anledningen till skalor användes var dels för att på ett enkelt sätt kunna 

samla in och analysera data men även för att underlätta för eleverna.  

 

Urval 

Olika faktorer har funnits till grund för urvalet i denna studie. Med hänsyn till tiden och uppsatsen 

omfång har vi valt att genomföra undersökningen i närheten av Uppsala. Utöver detta har vi behövt 

kontakter på skolorna för att kunna finna tillfällen att komma ut och kunna genomföra enkäten i 

klassrummen. Med tanke på de svårigheter som finns i att komma i kontakt med skolor och lärare 

överlag och med hänsyn till den begränsning som innebär att det behöver vara en skola som har 

yrkesprogram valde vi att använda oss av personliga kontakter och de skolor som någon av oss har 

haft praktik på. Problemen som eventuellt kan uppstå genom att använda sig av personliga 

kontakter anser vi vara obefintliga då dessa personer inte deltar eller är en del av undersökningen 

utan det är deras elever som är det centrala som undersökningen kretsar kring. Studien omfattar 

totalt tre skolor, varav två återfinns i Uppsalaområdet och en i Stockholmsområdet. Två av 

skolorna var renodlade yrkesgymnasium, med bara yrkesprogram medan den tredje skolan hade en 

blandning av teoretiska och praktiska program. De intervjuade eleverna har gått i samtliga årskurser 

på gymnasiet.  

 

Undersökningen genomfördes i sju klasser vilket vi till en början uppskattade till 105 elever (15 

elever per klass). I realiteten blev utfallet exakt 100 svar från eleverna vilket vi anser vara tillräckligt 

för att kunna genomföra studien. I den bästa av världar hade vi kunnat styra över eleverna utifrån 

de olika faktorer som hade varit önskvärda. Men med tanke på tidsomfånget och svårigheter att få 

möjlighet att genomföra enkäten i klassrummen blev svaren utifrån det som fanns tillgängligt. 

  

 

 

 



 

 25 

Tabell 1. Tabellen visar urvalet i undersökningen.  

Skola Antal svar Antal olika program Antalet klasser 

Skola 1 43 2 3 

Skola 2 37 5 3 

Skola 3 20 3 1 

Totalt 100 7 unika pro. 7 

 

Etiska överväganden  

Vid genomförandet av en enkätundersökning behövde vissa etiska överväganden göras. Enligt 

etiklagen ska personen som berörs av forskningen informeras om vissa punkter. Dessa inbegriper: 

den övergripande planen med studien, syftet med forskningen och rätten att avbryta enkäten om 

personen så behagar (Ejlertsson, 2019, s. 35). Vetenskapsrådet lyfter även fram fyra punkter som 

är viktiga att tänka på när en enkätundersökning genomförs, dessa är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Ejlertsson, 2019, s. 35). Då denna 

studie grundas i en enkätundersökning där respondenterna är yrkeselever som går på gymnasiet 

och majoriteten inte är myndiga så behövde studien förhålla sig till samtyckeskravet. Det som 

gjordes vid genomförandet av enkätundersökningen var att följa Vetenskapsrådets riktlinjer där det 

står “Samtycke inhämtas via företrädare för uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare (till 

exempel skolledning, lärare, arbetsgivare, fackförening eller motsvarande)” (Vetenskapsrådet, 2002, 

s. 9). Vilket innebar att då respondenterna i denna studie var anonyma så valde studien att följa 

Vetenskapsrådets riktlinje att det räckte med samtycke från en företrädare för respondenterna, i 

detta fall lärarna. Ytterligare en viktig aspekt som togs i beaktning vid genomförandet av enkäten 

var att se till att eleverna förstod att syftet med studien var att undersöka inställningen hos 

yrkeselever som grupp och inte vad de tycker på individnivå. 

Genomförande 

Innan enkäten skickades ut i skolorna genomfördes en pilotstudie. Studien skickades ut till personer 

i vår närhet för att undersöka diverse fel och syftningsfel. Det optimala hade varit att genomföra 

undersökningen på den tänkbara urvalsgruppen, gymnasieelever på yrkesprogram. Men med tanke 

på svårighet att samla in tillräckligt många elever valde vi att inte “offra” en klass på det. Trots att 

det inte var yrkeselever upplevde vi att kritik var användbar och hjälpte oss i utformningen av 

enkäten. Feedbacken visade att det fanns någon enstaka fråga som var felformulerad och att det 

fanns en som behövde omformuleras för att inte riskera feltolkning. Det var även några andra 

mindre tekniska problem med en fråga och några mindre grammatiska fel hittades också. Vid 
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genomförande av enkäten befann vi oss ute i klasserna och bistod för att vara behjälpliga om det 

fanns några oklarheter i enkäten. Efter genomförandet av enkäten samlades all data i ett kalkylark 

med svar från samtliga elever. Detta underlättade arbetet av att bearbeta svaren och det gick enkelt 

att anpassa olika faktorer för att få fram svar på de frågorna vi eftersökte. 
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Analys och resultat 

I detta avsnitt kommer en sammanställning av alla enkätsvar att presenteras och analyseras för att 

kunna visa en bild av hur yrkeselever uppfattar ämnet samhällskunskap och om dessa elever ser 

någon relevans i att läsa ämnet. Det som kommer presenteras är om yrkeselever har något intresse 

av samhällskunskap, vad eleverna tycker är det viktigaste med samhällskunskapen, vilket centralt 

innehåll som är mest intressant och om de anser att det finns någon mening med 

samhällskunskapen. Därefter kommer en jämförelse att göras för att påvisa om det finns några 

skillnader kring dessa frågor om eleverna valt att läsa till högskoleförberedande eller inte. Men även 

om eleverna läste det i årskurs ett eller två. 

Den generella bilden av yrkeselever 

Först kommer den generella bilden som framträtt av yrkeseleven från enkätsvaren att avhandlas. 

Detta har gjorts genom att sammanställa samtliga svar från undersökningen. Först kommer frågan 

Hur uppfattar gymnasieelever på olika yrkesprogram ämnet samhällskunskap? Därefter kommer frågan Hur 

relevant anser eleverna att det är att läsa samhällskunskap? 

Hur uppfattar yrkeselever ämnet samhällskunskap? 

Det som enkätsvaren visade var att de generella yrkeseleverna har ett ganska måttligt intresse av 

ämnet samhällskunskap. Då majoriteten av de svarande eleverna gav ämnet en trea i enkäten vilket 

går att urskönja i diagrammet nedanför.  

 

Figur 1. Figuren visar intresset hos yrkeselever för ämnet samhällskunskap. 

 

Det som är intressant i diagram är att det är en viss övervikt mot de högre siffrorna där fyra och 

fem på skalan samlar ihop 33 svar medan de två lägre siffrorna på skalan ett och två endast samlar 
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ihop 16 svar.  Detta ger en indikation på att elever som studerar på yrkesförberedande program 

ändå har ett visst intresse av ämnet samhällskunskap även fast tre är det mest markerade svaret. 

Vilket i sin tur kan tolkas som att det finns ett måttligt intresse hos eleverna att lära sig mer om 

samhället och därav kan ett försiktigt argument urskönjas för varför samhällskunskapsämnet 

behövs och att yrkeseleverna har ett måttligt intresse med en viss lutning mot mer intresserade.  

 

Ytterligare en intressant aspekt av hur yrkeseleverna uppfattar ämnet samhällskunskap är deras svar 

på enkätfråga som berörde vad de ansåg själva var det viktigaste med ämnet samhällskunskap. 

Resultatet från denna enkätfråga visas i diagrammet nedanför.  

 

Figur 2. Figuren visar vad yrkeselever anser är det viktigaste med samhällskunskapen.  

 

Svaren eleverna kunde välja mellan var: Öka förståelsen för samhället/världen (Mänskliga 

rättigheter/FN/Konflikter), Förbereda dig för ditt framtida yrkesliv 

(Fackförbund/privatekonomi), Förbereda dig för att leva i ett demokratiskt samhälle 

(Riksdagen/Rösta etc) och det fanns även ett fritt svarsalternativ. Svaren från eleverna visar att de 

ansåg att två av påståendena var viktigare. Eleverna ansåg att ämnet samhällskunskaps viktigaste 

uppgift är att öka förståelsen för samhället och världen tätt följt av att förbereda dem för deras 

egen framtid. 

 

En fråga som blir intressant var där eleverna skulle rangordna områdena från det centrala innehållet 

efter intresse. Svaren från denna fråga visar på två områden som eleverna föredrar. Dessa områden 

är privatekonomi med ett medelvärde på 4,6 och arbetsmarknad med ett medelvärde på 4,5. Vilket 

blir intressant när man ställer dessa svar i kontrast till vad eleverna ansåg vara ämnet 
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samhällskunskaps viktigaste uppgift vilket var att öka förståelsen om samhället och världen. Det 

som går att urskilja är att vad eleverna anser är viktigast med samhällskunskapen inte är det områden 

som det tycker är mest intressant. Området demokrati fick 4 i medelvärde medan området 

mänskliga rättigheter fick ett medelvärde på 4,2. Dessa bägge områden kan räknas in i kategorin att 

öka förståelsen för samhället och världen.  Medelvärdet är lägre än för områdena privatekonomin 

och arbetsmarknad men inte mycket lägre vilket kan indikera att eleverna har ett visst intresse men 

att områdena som berör deras egen framtid och yrkesliv är det som eleverna finner mest intressant.  

  

Tabell 2. Tabellen visar elevernas intresse för de olika delarna av det centrala innehållet.  

Grupp Demokrati 
FN/EU 

Män. 
Rättig-
heter 

Folkrätt Arbetsmarknad 
/arbetsmiljö 

Grupper 
Individer 
Identiteter 

Privat- 
ekonomi 

Källkritik 

Medel- 
värde 

4 4,2 3,5 4,5 3,8 4,6 3,4 

 

Områdena som eleverna ansåg vara mindre intressanta var källkritik med ett medelvärde på 3,4 och 

folkrätten med ett medelvärde på 3,5. Värt att nämna var att det fanns vissa oklarheter vad området 

folkrätten handlade om. Även området grupper/individer ansåg inte eleverna vara speciellt 

intressant med ett medelvärde på 3,8. 

 

Det blir intressant att analysera enkätsvaren på frågan vad eleverna anser är det viktigaste med 

samhällskunskapen utifrån de teoretiska utgångspunkterna i denna studie. I en analys av datan mot 

den didaktiska legitimitetsfrågan och den didaktiska målanalysen visar elevernas svar att den syn 

som presenteras i de teoretiska utgångspunkterna från samhället på ämnet samhällskunskap även 

återspeglas i svaren från eleverna. Idén med ämnet samhällskunskap är att fostra medborgare och 

att förbereda eleverna för ett liv efter skolan. Dessa värderingar återspeglas i enkätsvaren hos elever 

som studerar på ett yrkesförberedande program. Då elevernas svar på enkäten är inriktade på att 

förstå världen och att själva förberedas för framtiden. Ytterligare en intressant aspekt är vid den 

didaktiska målanalysen där eleverna ansåg att ämnet samhällskunskap ska förbereda dem för deras 

framtida yrkesliv snarare än att förbereda dem för att leva i ett demokratiskt samhälle. Detta kan 

tolkas som att elevernas syn på den didaktiska målanalysen, vad är målet med undervisningen skiljer 

sig något mot hur den framställs i den teoretiska bakgrunden. Elevernas syn på målet med 

undervisningen verkar vara mer personligt inriktad. Det ska förbereda eleven för sitt framtida 

yrkesliv och inte att de ska förberedas för att leva i ett demokratiskt samhälle vilket kan ställas mot 

den teoretiska målanalysen där målet att förbereda eleverna för ett liv efter skolan inbegriper både 

ett framtida yrkesliv och privatekonomi men även att utbilda eleverna för att leva i ett demokratiskt 
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samhälle. Men enligt enkätsvaren från eleverna är den viktigaste uppgiften för ämnet 

samhällskunskap att öka deras förståelse för samhället och världen vilket kan ses som att eleverna 

ger den didaktiska legitimitetsfrågan relevans, samhällskunskapen ska utbilda eleverna till att bli 

aktiva medborgare och fostra dem i demokratiska värderingar. Detta kan tolkas som att det eleverna 

accepterar varför ämnet samhällskunskap finns i den svenska skolan.  

 

Tabellen som visar elevernas rangordning av de områdena från de centrala innehållet kan analyseras 

utifrån de didaktiska frågorna. Bilden som framträder av data är att yrkeselever lutar mer mot den 

humanistiska bildningen när det kommer till vilka områden eleverna själva tycker är intressanta. 

Det går att tolka som att det finns en klyfta mellan vad eleverna anser vara viktigast mot vad de 

anser vara mest intressant vilket kan skapa frågetecken kring de teoretiska utgångspunkterna som 

berör de didaktiska frågorna om legitimitet och målanalys. Då eleverna enligt svaren till viss del 

instämmer i den didaktiska legitimitetsfrågan, varför vi ska ha samhällskunskap.  Även om 

elevernas svar är inriktad på att förstå samhället snarare än att förberedas till att leva i ett 

demokratiskt samhälle vilket möjligtvis skulle kunna ses som den legitima grund 

samhällskunskapen står på. Elevernas rangordning av det centrala innehållet både stärker och 

skapar en kontrast mot den teoretiska målanalysen som anser att målet med 

samhällskunskapsundervisningen är att förbereda eleven för ett liv efter skolan. Eleverna anser att 

detta är viktigt enligt svaren, men det som är viktigast är att förberedas för ett framtida arbetsliv 

vilket också återspeglas i vilka områden som är mest intressanta. Medan områdena demokrati och 

mänskliga rättigheter, områden som går inom kategorin att förberedas för att leva i ett demokratiskt 

samhälle fick ett lägre medelvärde. Vilket kan tolkas som att elevernas syn på samhällskunskapen 

är att ämnet ska skapa förståelse för samhället och världen samtidigt som ämnet ska förbereda dem 

på sitt framtida yrkesliv och privatekonomi. 

 

Hur relevant anser yrkeselever att det är att läsa samhällskunskap? 

Detta avsnitt kommer att presentera och analysera enkätsvaren som berör om eleverna ser någon 

relevans i att läsa ämnet samhällskunskap. Det som går att utläsa av enkätsvaren i diagrammet 

nedanför är att elever på yrkesförberedande program anser att det finns viss mening med att läsa 

samhällskunskap med lutning mot att det finns mycket stor mening.  
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Figur 3. Figuren visar om yrkeselever anser att det finns någon mening med att studera samhällskunskap.  

 

Det som går att utläsa från diagrammet är att eleverna ser mening eller relevans med att läsa 

samhällskunskapsämnet. Då det även i detta diagram är en klar övervikt mot de högre siffrorna 

fyra och fem än för de lägre siffrorna på skalan ett och två. Svaret på denna fråga ger även de bägge 

didaktiska frågorna, legitimitet och målanalys, bekräftelse och visar på en tendens att eleverna 

samstämmer med den didaktiska teorin om att det finns en plats för samhällskunskapen i skolan.  

 

Det som går att utläsa av svaren på frågan om eleverna anser att samhällskunskapen är användbart 

för deras framtida yrkesliv är att fler svar hamnar på de lägre siffrorna jämfört med om frågan om 

eleverna ser någon mening med att läsa samhällskunskap. Vilket indikerar att eleverna inte ser vad 

samhällskunskapen ska bidra till i deras framtida yrkesliv, detta presenteras i diagrammet nedanför. 

 

Figur 4. Figuren visar om yrkeselever anser att samhällskunskapen är användbar för dem i yrkeslivet.  

 

Det som syns i en jämförelse mellan elevernas syn på meningen med ämnet samhällskunskap och 

hur användbart de anser att ämnet är för deras framtida yrkesliv kan det uttydas att fler svar är på 

de lägre siffrorna när eleverna svarar på användbarheten för ämnet. Även om tendensen är 
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neråtlutande så är ändå mönstret otydligt då svaren fem, fyra och ett minskar i antal och svaren tre 

och två ökar i antal. Vilket kan tolkas som att eleverna ser ämnet som måttligt användbart för deras 

kommande yrkesliv. Detta gör att det skapas lite frågetecken kring den didaktiska målanalysen. Då 

målet med undervisningen är att förbereda eleverna för ett liv efter skolan och enligt elevernas svar 

verkar inte samhällskunskapen riktigt nå upp till detta mål.   

 

Avslutningsvis kan det konstateras utifrån svaren på enkäterna att elever på yrkesförberedande 

program har ett måttligt intresse av ämnet samhällskunskap och eleverna anser att det viktigaste 

med samhällskunskapen är att öka förståelsen för samhället och världen samtidigt som ämnet ska 

förbereda eleverna för ett framtida yrkesliv. När eleverna rangordnade det central innehållet var 

det även områden som kan kategoriseras inom just yrkesliv och privatliv som eleverna ansåg vara 

mest intressanta. Eleverna såg även en mening med att läsa samhällskunskap som ämne men de 

ansåg i en lägre grad att de hade någon användning för ämnet samhällskunskap i ett framtida 

yrkesliv. Utifrån de teoretiska perspektiven på den didaktiska legitimitetsfrågan och målanalysen 

kan det urskönjas att eleverna emellanåt stärker de teoretiska grunderna till varför undervisning 

inom samhällskunskap behövs och vad den ska leda till. I andra fall blir de teoretiska grunderna 

ifrågasatta av elevernas svar då svaren inte överensstämmer med de teoretiska antagandena, då 

eleverna verkar undra över vilken nytta de ska ha av ämnet. I kommande två avsnitt kommer 

enkätsvaren att analyseras utifrån olika urvalsgrunder. Det första avsnittet kommer att använda 

urvalskriteriet om eleverna har valt att läsa till grundläggande högskolebehörighet och det andra 

avsnittet kommer att använda vilken årskurs eleverna läste samhällskunskap på gymnasiet. 

 

Jämförelse  

I det här avsnittet kommer undersökningen jämföra de insamlade svaren utifrån de jämförande 

frågor som uppsatsen har. Detta för att jämföra och undersöka likheter och skillnader mellan dels 

elever som har valt att läsa till grundläggande högskolebehörighet eller inte, dels om eleverna har 

läst samhällskunskap i årskurs ett eller två på gymnasiet. 

Högskoleförberedande eller inte 

I detta avsnitt kommer enkätfrågan som berör om eleverna har valt att läsa till grundläggande 

högskolebehörighet eller inte att presenteras. Eleverna klassificeras i tre olika grupper: ja-gruppen, 

de som har valt att läsa till grundläggande högskolebehörighet, Kanske-gruppen, de som inte har 

bestämt sig och till sist nej-gruppen de som har valt att inte läsa till grundläggande 

högskolebehörighet. Grupperna i analysen är ungefär lika stora med 32 svarande i både kanske och 
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nej grupperna och 36 svarande i ja-gruppen. Det som kommer att analyseras och presenteras är 

hur dessa grupper av elever uppfattar samhällskunskapen, har de något intresse och om de anser 

att det finns någon relevans med att läsa samhällskunskap. 

 

Hur uppfattar dessa grupper av gymnasieelever ämnet samhällskunskap? 

På frågan hur intresserad av samhällskunskap är du, visar enkätsvaren att gruppen med elever som 

har valt att läsa till grundläggande högskolebehörighet hade ett större intresse av 

samhällskunskapen än de övriga två grupperna, vilket går att utläsa av diagrammet nedanför. 

 
Diagram 1. Diagrammet visar skillnaden på intresse för ämnet samhällskunskap inom urvalsgrupperna.  

 

Det som diagrammet visar är att eleverna som valt att läsa till kurser som ger dem grundläggande 

högskolebehörighet har ett medelvärde på 3,4 på en femgradig skala vilket kan tolkas som att 

intresset i denna grupp ligger en bit över medel. Medan de övriga grupperna ligger runt medel med 

nej gruppen strax under medel. Datan skulle kunna tolkas som eleverna i ja-gruppen möjligtvis har 

ett större intresse till skolan och har därför valt att läsa till grundläggande högskolebehörighet.  

 

Vid genomgången av svaren från frågan vad eleverna anser att samhällskunskapens viktigaste 

uppgift är framträder ett något splittrat mönster. Gruppen med elever som har valt att läsa till 

grundläggande högskolebehörighet anser att det viktigaste med samhällskunskapen är att 

förberedas för sitt kommande yrkesliv och att öka förståelsen om samhället och världen. Dessa 

bägge kategorier samlade ihop nästan lika många svar och stod för lite drygt 85% av svaren. Medan 

att förberedas för att leva i ett demokratiskt samhälle inte alls var högprioriterat för eleverna i denna 

grupp. I gruppen som inte har valt att läsa till grundläggande högskolebehörighet ser trenden 

liknande ut med en något större övervikt mot svaret att öka förståelsen kring samhället. Den 

elevgrupp som bryter mönstret i frågan är den grupp av elever som ännu inte har bestämt sig för 
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om de ska läsa till grundläggande högskolebehörighet. Svaren inom denna grupp visar en splittrad 

bild där förberedas inför yrkeslivet och att förberedas för att leva i ett demokratiskt samhälle har 

fått lika många svar. Dock håller trenden i sig precis som i de övriga två grupperna att öka 

förståelsen är det svarsalternativ som fick flest svar dock med en väldigt liten marginal vilket 

indikerar att kanske-gruppen är splittrad. En möjlig anledning till att denna grupp visar större 

spridning i sina svar än övriga grupper kan vara just det faktum att dessa elever inte har bestämt sig 

om de ska läsa till grundläggande högskolebehörighet och detta kan kanske förklara splittringen i 

svaren.  

 

På frågan där eleverna skulle rangordna områdena från det centrala innehållet framgår det också 

vissa skillnader och likheter mellan de olika grupperna.  I elevgruppen som har valt att läsa till 

grundläggande högskolebehörighet kan ett mönster urskönjas att områdena som berör demokrati 

och mänskliga rättigheter har ett något högre medelvärde än i de övriga två grupperna, vilket kan 

ses i tabellen nedan. Detta kan vara ett tecken på att denna elevgrupp möjligtvis har ett större 

intresse för samhällskunskapen och att de ser ett värde i att öka sin förståelse för samhället och 

världen för att aktivt kunna medverka i samhällslivet. Det går att utläsa att områden som går att 

kategorisera till ett framtida yrkesliv och privatliv, områden som privatekonomi och arbetsmarknad 

får höga medelvärden vilket överensstämmer väl med de svar eleverna uppgett om vad de anser är 

det viktigaste med samhällskunskapsundervisningen. Det som sticker ut i denna kategori är kanske-

gruppen där området arbetsmarknad endast får en trea i medelvärde vilket är långt under de övriga 

två grupperna, vilket kan vara intressant i denna undersökning då detta är yrkeselever som utbildar 

sig för att kunna delta på arbetsmarknaden direkt efter avlagd gymnasieexamen men anser att 

arbetsmarknaden är ointressant. 

 

Tabell 3. Tabellen visar urvalsgruppernas intresse för de olika delarna av det centrala innehållet. 

Grupp Demokrati 
FN/EU 

Män. 
Rättig-
heter 

Folkrätt Arbetsmarknad 
/arbetsmiljö 

Grupper 
Individer 
Identiteter 

Privat- 
ekonomi 

Källkritik 

Ja 4,3 4,5 3,5 4,7 3,8 4,4 2,9 

Vet ej 3,9 3,9 3,6 3 3,5 5 4 

Nej 3,9 4 3,5 4,8 3,9 4,5 3,5 

 

Både ja-gruppen och nej-gruppen ger en likartad bild när det kommer till vad de anser är 

samhällskunskapen viktigaste uppgift vilket är att förberedas för ett kommande yrkesliv och inte 

att förberedas för ett liv i ett demokratiskt samhälle. Bägge dessa grupper anser ändå att det 

viktigaste är att de själva förberedas vilket indikerar vissa frågetecken kring målanalysen speciellt 
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avseende formuleringen att förberedas för ett liv efter skolan är en mycket öppen formulering som 

i detta fall enligt eleverna ska fokusera mer på deras framtida yrkesliv och privatekonomi. Vilket 

kan sättas i kontrast till de teoretiska grunderna där det kan anses att fokuset ligger mer på de 

demokratiska aspekterna. Det kan även konstateras att i denna fråga var det ingen skillnad mellan 

ja-gruppen och nej-grupp även fast de valt olika teoretiska banor. Elevernas syn på att öka 

förståelsen för samhället och världen kan ses som ett sätt att legitimera 

samhällskunskapsundervisningen, då skolan har ett övergripande ansvar för att ge eleverna 

möjligheten genom kunskaper och förståelse att aktivt kunna medverka i samhällslivet och detta 

anser eleverna är en av de viktigaste aspekterna i samhällskunskapsundervisningen. Dessa svar från 

elevgruppen som valt att inte läsa till grundläggande högskolebehörighet kan tolkas som att då 

dessa elever inte kommer att ha mer undervisning inom ämnet samhällskunskap och således blir 

detta den sista bildningen eleven får från skoltiden. Vilket innebär att svaren från denna elevgrupp 

ger ett mandat till den didaktiska legitimitetsfrågan och framförallt till aspekten att ge eleverna 

förutsättningar och kunskaper för att aktivt kunna medverka i samhällslivet. Svaren från elevgrupp 

som inte har bestämts sig ännu visar ett mandat för både den didaktiska legitimitetsfrågan och 

målanalysen finns då svaren från denna elevgrupp visar på svårigheten att välja vad de anser vara 

viktigast med samhällskunskapsundervisningen. Då svaren från kanske-gruppen visar en väldigt 

splittrad bild i jämförelse med de övriga grupperna. Detta kan möjligtvis bero på att eleverna i 

denna grupp är osäkra och vet inte om de kommer att läsa mer samhällskunskap. 

 

När tabellen där eleverna har rangordnat områdena från det centrala innehållet jämföras mot de 

teoretiska utgångspunkterna avseende de didaktiska frågorna om legitimitet och målanalys kan det 

utläsas att elevernas intressen kanske inte fullt ut speglar de teoretiska utgångspunkterna om varför 

samhällskunskapsämnet ska undervisas i skolan. Då elevernas intressen verkar vara mer fokuserade 

på det individuella och inte att i samma utsträckning att leva i ett demokratiskt samhälle. Det som 

dock går att se är att gruppen som har valt att läsa till grundläggande högskolebehörighet ger 

områden som demokrati och mänskliga rättigheter ett högre medelvärde än övriga grupper vilket 

kan indikera att de didaktiska frågorna om legitimitet och målanalys möjligtvis är i högre grad lättare 

att förstå om man läser en mer teoretisk utbildning.  

 

Hur relevant anser eleverna att det är att läsa samhällskunskap?  

Vid en tolkning av data från frågan om eleverna ser någon mening med att läsa ämnet 

samhällskunskap visar undersökningen att de eleverna som har valt att läsa till grundläggande 

högskolebehörighet har ett högre medelvärde än de övriga två grupperna, vilket visas i diagrammet 
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nedanför.  Något annat som diagrammet visar är att elevgruppen som har valt att inte läsa till 

grundläggande högskolebehörighet ser än större mening med att läsa samhällskunskap än 

elevgruppen som ännu inte har bestämt sig.  

Diagram 2. Diagrammet visar skillnaden om urvalsgrupperna ser någon mening i att läsa samhällskunskap. 

 

Det den insamlade data visar är att dessa tre elevgrupper alla ser en mening med att läsa 

samhällskunskap då alla medelvärden överstiger tre. Vid en analys av frågan om eleverna anser att 

ämnet samhällskunskap är användbart för dem i deras framtida yrkesliv sjunker alla tre medelvärden 

mellan 0,2–0,3. Vilket kan tolkas som att eleverna i alla grupper fortfarande anser att ämnet kommer 

vara användbart för dem i deras framtida yrkesliv men att de ser en större mening/relevans med 

att läsa samhällskunskap och inte hur de ska vara användbart för dem i samma utsträckning. 

 

Diagram 3. Diagrammet visar skillnaden om urvalsgrupperna anser att samhällskunskapen kommer vara användbart 

i deras framtida yrkesliv.  
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Det som går att utläsa är att det är fortfarande elevgruppen som har valt att läsa till grundläggande 

högskolebehörighet som har högst medelvärde vilket innebär att denna elevgrupp ändå anser att 

samhällskunskapsämnet kan vara användbart för dem i deras kommande yrkesliv. Störst tapp står 

elevgruppen som har valt att inte läsa till grundläggande högskolebehörighet där medelvärdet 

sjunker till 3,1 och placerar sig på samma nivå som den elevgrupp som inte har bestämt sig ännu. 

Vid en analys av denna data mot de didaktiska utgångspunkterna om legitimitetsfrågan och 

målanalys kan det tolkas som att alla tre grupper ändå legitimerar samhällskunskapen som 

ämne.  Då det kan tolkas att grupperna anser ämnet ändå är måttligt användbart i deras kommande 

yrkesliv vilket ger legitimitet till varför samhällskunskapen ska finnas som ämne att utbilda eleverna 

till att kunna medverka i samhället. Men även den andra didaktiska frågan om målanalys ges ett 

visst mandat av eleverna då medelvärdet är över tre inom alla grupper vilket indikerar på att de 

ändå ser samhällskunskapen som användbart i framtiden vilket är målet med samhällskunskapen 

att förbereda eleverna för ett liv efter skolan.  

 

Det som dock blir intressant är när en jämförelse genomförs mellan dessa frågor, svaren visar då 

att eleverna ser meningen/relevansen i högre grad än användbarheten vilket kan tolkas som något 

av en kritik mot de teoretiska utgångspunkterna och framförallt mot målanalysen. Då 

meningen/relevansen kan tolkas som att eleverna håller med om varför samhällskunskap behövs 

som ämne i skolan och varför elever behöver studera det. Målanalysen kan tolkas som att den blir 

lite mer kritiserad när medelvärdet sjunker mellan frågorna då användbarhet kan kopplas till vad 

målet med undervisningen är, vad undervisningen ska leda till. Då detta är yrkeselever kan det vara 

så de anser att samhällskunskapsämnet kanske inte är anpassat till deras framtid efter skolan. Det 

som är intressant är ändå att gruppen som har valt att läsa till grundläggande högskolebehörighet 

har ett högre medelvärde på bägge frågorna vilket möjligen kan indikera att denna elevgrupp är 

mer studiemotiverade och de teoretiska utgångspunkterna överensstämmer bättre för denna 

elevgrupp. Medan de andra två grupperna går att tolka som att deras svar överensstämmer mer 

med legitimitetsfrågan att de förstår och ser meningen med att läsa samhällskunskap men att de 

inte ser samma nivå av användbarhet för sina framtida yrkesliv vilket kan vara en indikation på att 

samhällskunskapsämnets vad fråga, vad ska undervisningen leda till behöver anpassa till yrkeselever 

för att elevernas ska tycka att ämnet är användbart för dem i framtiden.  

 

För att sammanfatta detta avsnitt så har avsnitt analyserat svaren från undersökningen med urvals 

kategorin om eleverna har valt att läsa till grundläggande högskolebehörighet eller inte. Detta 

skapade tre grupper med elever som avsnittet har jämfört mellan varandra. Huvuddragen i analysen 
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av detta avsnitt är att elevgruppen som har valt att läsa till grundläggande högskolebehörighet har 

i alla skattningsfrågor ett högre medelvärde än de andra två elevgrupperna vilket kan indikera att 

de ser ett större värde i samhällskunskapen och i skolan som helhet. 

 

Läst samhällskunskap i årskurs ett eller två 

Här nedan kommer en jämförelse göras som grundar sig i när eleverna på de olika programmen 

läste samhällskunskap. Samtliga elever som har svarat på enkäten studerade samhällskunskap i 

årskurs ett eller två på gymnasiet och spridningen är nära hälften med antalet elever då det fanns 

46 studerade i årskurs ett medan årskurs två var 54 stycken. En av skolorna har valt att lägga 

samhällskunskapen i årskurs ett medan de två andra skolorna hade det i tvåan. De resultaten som 

enkäten visar tyder på en del skillnader till inställningen till rollen samhällskunskapen har för yrket 

men även intresset för de olika delarna inom det centrala innehållet.  

 

Hur uppfattar elever i årskurs ett och två ämnet samhällskunskap? 

Det övergripandet intresset för samhällskunskap differentierar inte jättemycket mellan eleverna. 

Medelvärdet när eleverna svarade skiljde sig från 3,1 till 3,2 där det finns ett lite större intresse för 

elever som läser samhällskunskap i årskurs två. Den marginella skillnaden visar att om eleverna är 

lite äldre innebär det att deras intresse för samhällskunskap är lite större. Om det har att göra med 

att ett år längre i skolan har gjort att intresset för samhällskunskap har växt är svårt att svara på. 

Det går även att se liknande beskrivningar av samhällskunskap när man analyserar de korta svaren 

eleverna kunde lämna i enkäten. Från årskurs två skiftar orden ganska mycket men en vanligt 

förekommande beskrivning är att det anses vara tråkigt, roligt, givande och intressant. Det är en 

liten övervikt mot intressant och givande vilket visar att det ofta finns ett intresse kring 

samhällskunskap som stort, men att samtliga delar inte är lika intressant i samma utsträckning. Det 

är överlag korta svar från årskurs två eleverna när det kommer till beskrivningen av 

samhällskunskap.  

 

I årskurs ett däremot finns det en tydligare beskrivning av ord som beskriver 

samhällskunskapsämnet som något positivt. En elev skriver exempelvis “Helt okej de Finns ju av 

en anledning” vilket visar på att eleven ser en mening med att läsa samhällskunskap. En annan elev 

har svarat “Det är bra för min framtid” vilket också visar på samhällskunskap som ett ämne som 

inte bara känns aktuellt att läsa i skolan men har en mening i det framtida livet. När man undersöker 

svaren som eleverna har lämnat kring det centrala innehållet finns det både likheter och skillnader 

mellan de båda årskurserna. 
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Tabell 4. Tabellen visar urvalsgruppernas intresse för de olika delarna av det centrala innehållet. 

Års- 
kurs 

Demokrati 
FN/EU 

Män. 
Rättig-
heter 

Folkrätt Arbetsmarknad 
/arbetsmiljö 

Grupper 
Individer 
Identiteter 

Privat- 
ekonomi 

Källkritik 

Ett 3,9 4,1 3,3 4,4 4,2 4,6 3,6 

Två 4,0 4,2 3,9 4,7 3,3 4,7 3,2 
 

Tabellen ger en tydlig bild att de olika delarna av det centrala innehållet i ämnet inte skiljer sig så 

mycket åt mellan de olika årskurserna. Mycket ligger runt en väldigt liten förändringen som 

exempelvis privatekonomi. Men en intressant aspekt som går att finna av tabellen är att 

arbetsmarknaden och arbetsrätten får höga genomsnittspoäng i båda årskurserna men att den är 

högre i årskurs två jämfört med årskurs ett. 

 

Hur användbart är samhällskunskap för ert framtida arbetsliv och hur ser det ut mellan 

årskurs ett och två? 

En intressant aspekt att kolla på är hur inställningen ser ut när det kommer till hur användbart 

eleverna anser att samhällskunskap är för deras framtida yrkesliv. Här differentierar det mellan 2,8 

och 3,8 vilket innebär att inställningen i årskurs ett är nästan uppe på en fyra som skulle kunna 

likställas med användbart inför ditt framtida arbetsliv. Medan eleverna som har läst 

samhällskunskap i årskurs två enbart ser det som måttligt användbart, alltså ett steg mindre på 

skalan 1–5. Detta är intressant på flera sätt, bland annat med tanke på att intresset var större hos 

elever som läste samhällskunskap i årskurs två på gymnasiet kontra elever från årskurs ett. Att det 

då skiljer sig ett helt skalsteg mellan årskurs ett och två blir således intressant. Att elever som har 

gått ett år på gymnasiet och eventuellt beroende på vilken skola eleven har gått och upplägget där 

genomfört perioder av praktik på en arbetsplats. Det blir således intressant data som tyder på att 

intresset har växt för samhällskunskap som ämne men rollen i elevens framtida yrkesliv har 

nödvändigheten av att läsa samhällskunskap minskat. Eleven kan på sin praktikperiod insett att 

samhällskunskap inte behövs i den utsträckning som utbildningen pekar på. Eller efter att eleven 

har kommit längre i sin utbildning funnit att andra ämnen har en större relevans än 

samhällskunskap för det framtida yrkeslivet.  

 

Denna skillnad återfinns även när svaren på frågan “Vad anser du är det viktigaste med 

samhällskunskapen?”. I årskurs ett är det en majoritet av eleverna som anser att den viktigaste 

funktionen som samhällskunskap fyller är att förbereda eleverna för ett framtida yrkesliv. Detta 

svarsalternativ samlar ungefär 40% av svaren. De andra två alternativen hamnar på 28% kontra 

26% med en viss övervikt för alternativet att öka förståelsen för samhället jämfört med att leva i 
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ett demokratiskt samhälle. Dessa svar visar på att eleverna vidhåller att samhällskunskapen spelar 

en viktig roll i deras framtida yrkesliv och menar att det är det viktigaste att ta med sig från ämnet. 

Det skiljer dock inte överdrivet mycket mellan de tre olika alternativen utan de är relativt jämnt 

fördelat. 7% av svaren klassades som ogiltiga då rutor lämnades tomma eller med svar som inte 

hörde till frågan.  

 

När man studerar svaren från elever som läste samhällskunskap i årskurs två ser man ett förändrats 

svarsmönster. Det finns en större spridning som även den överensstämmer med de tidigare 

undersökta kategorierna inställning till samhällskunskap och relevans för framtida yrkesliv. Här har 

52% svarat att samhällskunskap är viktigast för att skapa en förståelse för samhället i stort, medan 

33% av svaren tyckte att det var för det framtida yrkeslivet. Enbart 13% av eleverna menade att 

det var för att förbereda sig inför att leva i ett demokratiskt samhälle. Det går således att se en 

minskning på ett par procentenheter mellan de olika årskurserna när det kommer till framtida 

arbetslivet. Detta innebär att det mönstret som presenterades tidigare återfinns även här, alltså att 

det finns en lägre syn på hur relevant samhällskunskap är för ditt kommande yrkesliv. Men att 

intresset för förståelsen för samhällskunskap är en hel del större om eleven har läst 

samhällskunskap i årskurs två jämfört med årskurs ett. Även bland tvåorna fanns det ogiltiga svar 

men dessa uppgick enbart till 2% i detta fall.  

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att intresset för samhällskunskap ökar marginellt mellan 

årskurs ett och två men relevansen för det framtida arbetslivet hade en ganska stor minskning 

mellan årskurs ett och två. Det går som tidigare nämnt att kunna koppla till att eleverna har kommit 

längre i sin utbildning fått större insikter kring vad som är viktigt för arbetslivet. Även ålder kan ha 

spelat i intresset för samhällskunskap då eleven var ett år äldre vid kursen och på så sätt ha levt ett 

år längre och kanske har förändrat vad som anses viktigt jämfört med året innan.  

 

En intressant aspekt som framkommer i det här avsnittet är att elever som studerar/studerade 

samhällskunskap i årskurs två påvisade ett fallande förtroende för samhällskunskap i det framtida 

yrkeslivet. Samtidigt som när dessa elever rankar det centrala innehållet får arbetsmarknad och 

arbetsrätt högst poäng tillsammans med privatekonomi. Innebär detta att elever som studerade 

ämnet i årskurs två att det lyfts intressanta delar i det ämnesområdet med att det inte avspeglas i 

deras framtida yrkesliv. 
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Det hade varit en intressant aspekt att undersöka samma grupp ett år senare för att se hur det hade 

förändrats när det kommer till inställningen till samhällskunskap och relevansen för det framtida 

yrkeslivet. Det man kan utläsa är att dock att äldre elever har ett litet större intresse för 

samhällskunskap men framförallt ett större intresse för att öka förståelse för samhället vilket visar 

på att eleverna har en större bild av samhällskunskap än att bara se det som en viktig del för det 

kommande arbetslivet. Det är dock lite motsägelsefullt att det är så få i årskurs två har svarat att 

förberedas för ett demokratiskt liv men det skulle kunna betyda att alternativet förståelsen har ökat 

medan det demokratiska livet legat kvar på samma nivå men inte ökat i samma utsträckning.  
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Diskussion 

Syftet med studien var att jämföra inställningen till ämnet samhällskunskap hos elever som studerar 

på ett yrkesförberedande gymnasium. Undersökningen tar sin grund i att elever som studerar ett 

yrkesprogram ämnar utbilda sig till ett yrke som inte kräver en högskoleutbildning. 

Frågeställningarna som var aktuella i uppsatsen och som kommer att avhandlas mer ingående här 

under var följande: 

Hur uppfattar gymnasieelever som studerar på ett yrkesprogram ämnet samhällskunskap? 

Hur relevant anser yrkeselever att det är att läsa samhällskunskap? 

Vilka likheter och skillnader finns det mellan elever som har läst samhällskunskap i årskurs ett jämfört med 

elever som har läst samhällskunskap i årskurs två? 

Vilka likheter och skillnader finns det mellan elever som har valt att läsa till grundläggande högskolebehörighet 

jämfört med elever som har valt att inte läsa det? 

 

I vår studie har vi undersökt hur gymnasieelever på högskoleförberedande program ser på ämnet 

samhällskunskap. Det vi kan säga kortfattat om våra resultat är att samhällskunskap ses som ett 

intressant ämne och den generella bilden som studien visar är att eleverna på yrkesprogrammen ser 

samhällskunskap som ett måttligt intresse ämne som lutar mer mot intressant än ointressant. 

Yrkeselevers uppfattningar om samhällskunskapen  

Resultatet från studien påvisar att elever som studerar på ett yrkesförberedande program har ett 

måttligt intresse för ämnet samhällskunskap, vilket kan ses som att dessa elever varken tycker det 

är jätteintressant men inte heller helt meningslöst. Detta särskiljer sig från den bild som visas i 

rapporterna från Skolinspektionen där lärare målar upp en bild av elever som inte har något intresse 

av de teoretiska ämnena och endast vill klara kursen. Detta kan även diskuteras mot den tidigare 

forskning som berör skillnaden mellan studieförberedande program och yrkesförberedande 

program. En sådan studie är Arensmeiers läromedelsanalys som pekar på att läromedel som 

används på yrkesförberedande program sällan innehåller analytiska uppgifter utan är inriktade på 

det som Arensmeier kallar baskunskaper och en grundläggande täckning av området. Vilket kan 

tolkas som att det finns en förutfattad inställning mot yrkeselever att de behöver en enklare 

undervisning. Det kan även vara så att yrkesförberedande program har enklare läromedel på grund 

utav den generella synen att dessa elever är ointresserade och vill klara godkänt. Resultatet från 

denna studie ställer sig frågande till den bilden då data från undersökningen visar på ett måttligt 

intresse med lutning mot intresserade hos yrkeseleverna för ämnet samhällskunskap. Det 
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undersökningen inte tar i beaktning är ju huruvida läromedel används på de undersökande skolorna 

och hur dessa är utformade. Resultatet i studien visar dock att de områden som eleverna ger högst 

medelvärde är privatekonomi och arbetsmarknaden vilket indikerar att deras intresse i 

samhällskunskapen ligger inte främst kring att insamla samhällsvetenskapliga kunskaper utan att 

förbereda sig själva för ett kommande yrkesliv och privatekonomi. Detta kan betraktas utifrån det 

teoretiska ramverket avseende de didaktiska frågorna om legitimitet och målanalys. Där kan 

resultatet tolkas som att eleverna anser att huvudmålet med utbildningen, hur de blir förbereda för 

livet efter skolan, ska fokusera på hur de kan sköta sin privatekonomi och hur de ska förbereda sig 

på ett kommande yrkesliv. Resultatet går även ihop med vad eleverna ansåg var 

samhällskunskapens viktigaste uppgift där eleverna uppgav att öka förståelse för samhället och 

världen och att förberedas för arbetslivet/privatlivet var de viktigaste uppgifterna för 

samhällskunskapen. Fokus hos eleverna ligger mycket på att förberedas för ett liv efter skolan och 

detta överensstämmer delvis med Odenstads (2020) studie där författaren konstaterar att lärare på 

yrkesförberedande program lägger större fokus på att eleverna ska kunna leva och fungera i ett 

demokratiskt samhälle. Resultatet från denna studie visar ändå på en viss skillnad mellan vad 

Odenstad (2020) och vad eleverna anser att samhällskunskapen viktigaste uppgift är då eleverna 

själva uppgav att förbereda sig för att leva i ett demokratiskt samhälle var det minst viktiga och 

enligt Odenstads studie verkar det vara vad lärarna fokuserar på. Sammanfattningsvis så har elever 

på ett yrkesförberedande program ett måttligt intresse för samhällskunskap med lite lutning mot 

intresserade.  Eleverna anser att de viktigaste med samhällskunskapen är att öka förståelsen för 

samhället och världen och att förberedas för ett kommande yrkesliv och privatliv, detta visades 

genom att områden arbetsmarknad och privatekonomi var de områdena med högst medelvärde. 

Är samhällskunskapen användbart för framtiden 

Som nämnt i bakgrunden till denna studie lyftes det faktum att i den senaste ändringen av skolans 

läroplan, GY11 minskade undervisningstiden för de gymnasiegemensamma ämnena för att fokus 

skulle läggas på karaktärsämnena för att förbereda eleverna på yrkeslivet som väntar efter avlagd 

gymnasieexamen. Resultatet från denna studie avseende om elever på yrkesförberedande program 

finner någon användbarhet för ämnet samhällskunskap i deras kommande yrkesliv kan anses 

överensstämma någorlunda med skrivningen i regeringens proposition. Då elevernas svar 

indikerade på att de ser meningen med att läsa samhällskunskap medan resultatet från frågan om 

samhällskunskapen var användbar visade ett sjunkande medelvärde. Vilket möjligtvis skulle kunna 

visa att argumentation från propositionen hade viss bäring men skulle också kunna ha andra 

förklaringsfaktorer som att samhällskunskapsämnet är dåligt utformat för elever på ett 
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yrkesförberedande program. Denna argumentation leder in till det väldigt intressanta fenomenet 

som nämns ovan att yrkeselever ser meningen/relevansen med att läsa samhällskunskap med stor 

lutning mot viktigt att läsa medan resultat för om eleverna anse att ämnet är användbart för 

yrkeslivet då sjunker medelvärdet. Detta resultat visar att elever förstår den didaktiska varför frågan 

då eleverna ser en mening med att läsa ämnet vilket kan ses att det förstår varför. Sen att elevernas 

syn på användbarheten är lägre kan möjligtvis ses som ett resultat av att eleven har svårt att se vad 

undervisningen ska leda till, den didaktiska målanalysen. Detta nämner även Lindberg (2002) i sin 

studie där hon konstaterar i intervjuer med lärare att den vanligaste frågan som ställs är inte 

ifrågasättande av bedömningar utan att eleverna ifrågasätter vad de ska ha detta till. Resultatet från 

denna studie ser också denna tendens bland svaren som inkommit från elever att de ser meningen 

med ämnet samhällskunskap bara inte användbarheten av det för deras framtida yrkesliv. Detta är 

kan möjligtvis vara något som behöver adresseras för att skapa en mer inkluderande och användbar 

samhällskunskap. 

Jämförelse mellan inriktning och årskurs 

Det som går att utläsa från jämförelsen är att den stora skillnaden mellan att läsa samhällskunskap 

i årskurs två jämfört med årskurs ett är frågan huruvida samhällskunskap kommer vara relevant för 

elevens framtida arbetsliv. Här visade resultatet på en tydlig övervikt för relevansen hos elever som 

läste samhällskunskap i årskurs ett. Annars fanns det inte stora skillnader mellan att studera i ettan 

eller tvåan på gymnasiet bortsett från det centrala innehållet där det fanns vissa olikheter. Det går 

att koppla till Rosvalls kapitel i boken lärare och lärande i yrkesprogram och introduktionsprogram. Där lyfts 

den generella eleven fram utifrån hur samhället ser på yrkeselever. Dessa ses som elever som lär sig 

praktiskt och inte är intresserade av samhällskunskap. Detta visar vår undersökning inte riktigt 

stämmer, då elevernas intresse för samhällskunskap är brett och många elever från både årskurs ett 

och två visar ett bredare intresse för ämnet.  

 

Det är även intressant det som lyfts i den svenska gymnasieskolans historia i bakgrunden och i 

inledningen av uppsatsen. Där påpekas att yrkesprogrammen har gjorts om flera gånger och 

anpassats. Efter Lgy94 var samtliga yrkesprogram utformade så att ett slutförande av programmet 

gjorde att man blev behörig att studera vidare vid högskola eller universitet. Detta reformerades i 

samband med införande av den nya läroplanen 2011 och elever som studerade vid yrkesprogram 

fick välja att inrikta sig mer yrkesspecifik eller läsa till grundläggande högskolebehörighet och nu 

ska detta reformeras igen men inte i samma utsträckning. Som nämnt i bakgrunden kommer elever 

att läsa högskoleförberedande som grund om eleven inte aktivt väljer bort det. Skillnaden är således 
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att istället för att välja mellan två inriktningar måste eleven nu välja bort den högskoleförberedande 

inriktningen.   

 

När urvalskriteriet om eleverna hade valt att läsa till grundläggande högskolebehörighet eller inte 

eller om de inte har bestämt sig användes visade den insamlade data några intressanta resultat. Det 

som visades var att eleverna som har valt att läsa till grundläggande högskolebehörighet hade högre 

medelvärde på alla frågor jämfört med de andra två grupperna. Gruppen som hade valt att läsa till 

grundläggande högskolebehörighet hade ett större intresse av ämnet samhällskunskap, denna grupp 

såg också en större mening och också en större användbarhet av ämnet i deras framtida yrkesliv. 

Detta kan ses som ett väntat resultat när man jämför mot de andra två grupperna men det som blir 

intressant är när man lyfter in studien av Korp (2006) där författaren skriver att elever på 

yrkesförberedande inte har något mål med att studera vidare efter avlagt gymnasieexamen vilket 

skapar frågetecken kring hur dessa elever ska betraktas, som yrkeselever eller som någon hybrid då 

dessa elever ändå har valt att läsa vidare. De genomgående högre medelvärdet indikerar ändå på att 

detta är elever som kanske vill lära sig mer då de har gjort ett aktivt val att läsa till grundläggande 

högskolebehörighet. Utifrån de teoretiska utgångspunkterna indikeras ändå att alla grupper i denna 

urvalskategori ser meningen med ämnet vilket bekräftar att oavsett om eleven har valt att läsa till 

grundläggande behörighet eller inte så verkar eleverna förstå varför ämnet samhällskunskap 

undervisas i skolan, detta då medelvärdet för grupperna varierade mellan 3,3–3,9. Det som 

resultatet också visar precis som för den generella eleven var att medelvärdet minskade i alla 

grupper när eleverna svarade om användbarheten för samhällskunskapen i deras framtida yrkesliv. 

Vilket återigen belyser målanalysen för ämnet samhällskunskap. Då användbarheten även sjunker i 

dessa grupper verka tendensen vara att elever har svårt att se vad samhällskunskapsundervisningen 

ska leda till och hur ämnet kan var användbart. Den fråga där svaren varierade mest var när 

samhällskunskapens viktigaste funktion skulle väljas. Både de som valt att läsa till grundläggande 

behörighet och de som inte hade det överensstämde väl med den generella eleven. Däremot inom 

“kanske-gruppen” var alla kategorier jämnstora vilket skiljer sig mot det övriga resultatet.  

 

Sammanfattningsvis visar resultaten att elever som har valt att läsa till grundläggande 

högskolebehörighet anser att det finns en större mening med samhällskunskapen än elever som 

inte har valt att läsa till grundläggande behörighet eller den osäkra gruppen. Det som resultatet visar 

är att även om eleverna väljer att läsa till grundläggande högskolebehörighet behåller dessa elever 

ändå fokuset på att de anser att samhällskunskapen ska förbereda dem för deras framtida arbetsliv 

och privatekonomi, öka deras förståelse för samhället och världen medan att förbereda eleven för 
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att leva i demokratiskt samhälle får låga siffror förutom i den osäkra gruppen. Detta sätter de 

teoretiska ramverket med legitimitetsfrågan och målanalysen i fokus och kanske att 

samhällskunskapen kanske behöver anpassas mer efter yrkesprogrammen för att öka 

användbarheten för yrkeselever i deras kommande arbetsliv. Detta kan dock vara en knepigt då ett 

mer användbart samhällskunskapsämne kan leda till att skolan får svårt att uppnå målet med att 

utbilda eleverna till aktiva demokratiska medborgare. 
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Konklusion 

Det går att dra flera slutsatser utifrån de resultat som har presenterats här ovan. Både inställningen 

till samhällskunskap och meningen med att läsa samhällskunskap är genomgående positiv bland 

eleverna. Det innebär att de ser en anledning till att läsa ämnet och finner de olika centrala 

innehållen intressanta. En intressant aspekt som resultatet visar är användbarheten för det framtida 

yrkeslivet sticker ut lite då trenden i denna fråga är sjunkande i både den generella bilden och även 

i alla urvalskriterier. Det går bland annat att se en stor skillnad mellan elever som läste 

samhällskunskap i årskurs ett jämfört med årskurs två. Dessa tendenser går även att se när en 

urvalskriteriet om högskolebehörighet används. Det blir därmed ett intressant utfall av studien att 

eleverna verkar se varför de ska studera samhällskunskap men när eleverna sedan ska svara på 

användbarheten av samhällskunskapen så sjunker värdet i alla urvalsgrupper.  Denna trend sätter 

den didaktiska målanalysen i fokus då det verkar som att eleverna inte ser användbarheten av 

samhällskunskapen i lika hög grad som de ser meningen med att läsa samhällskunskap. Detta leder 

till funderingar kring målanalysen för om målet med undervisningen är att förbereda eleverna för 

ett liv efter skolan så borde användbarheten för ämnet ligga på samma nivå som eleverna ger 

meningen med att läsa samhällskunskap, varför frågan och vad frågan borde ha liknande värde. Då 

trenden för målanalysen är sjunkande i alla urvalsgrupper går det utifrån resultatet i denna studie 

fundera kring vad som behövs i samhällskunskapsundervisningen för att yrkeselever ska känna att 

ämnet samhällskunskap är användbart för framtiden. 

Förbättring av studien  

En förbättringspotential som vi har avhandlat lite kort tidigare hade varit att på ett bättre sätt kunna 

göra ett urval av den tänkbara målgruppen utifrån vilket program eleverna läser. Genom att ha gjort 

den förändringen hade vi haft en möjlighet att kunna få en jämnare fördelning mellan de olika 

programmen och således kunna göra en jämförelse hur inställningen till samhällskunskap ser ut 

mellan olika program. En annan punkt som hade kunnat förfinats hade varit att kunna följa upp 

enkäten med fokusgruppsintervjuer. Detta då vi kände att de korta svaren ofta var hafsiga eller inte 

alls svarade på frågan. Den punkten hade kunnat ge ett tydligare djup i svaren och vi hade kunnat 

hämta ut mer information därifrån. Men med tanke på svårighet att få tillgång till tid för att 

genomföra enkäten i vissa klasser hade det antagligen varit ännu svårare att få till intervjuer, det i 

samband med den allmänna tidsbristen gjorde att detta tyvärr inte kunde genomföras. Ett annat 

förbättringsområde på enkäten var att flertalet elever i olika klasser funderade över vad folkrätten 

är och vad den innebär. Genom att förtydliga och ge exempel i enkäten hade detta problem kunnat 
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åtgärdats tidigt, om vår pilotstudie hade kunnat genomförts i en klass hade detta problem eventuellt 

kunnat snappats upp innan enkäten gick ut. 

Framtida forskning  

Som framtida forskning finns det flera intressanta trådar att plocka upp och fortsätta studera vidare 

på. Först och främst ligger det som ovan nämnt, att genomföra en jämförelse mellan olika program 

nära till hands för att undersöka om inställningen till samhällskunskap skiljer sig beroende på vilket 

program eleven studerar på. Det hade även varit intressant att genomföra en längre studie och följa 

ett par grupper under hela deras gymnasietid för att på så sätt kunna genomföra en 

förändringsprocess och studera hur inställningen till samhällskunskap och dess olika delar 

förändras under tiden i svensk gymnasieskola. 
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https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=-996270488%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSAM%26version%3D4%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=-996270488%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSAM%26version%3D4%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=-996270488%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSAM%26version%3D4%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3
https://www.vr.se/download/18.68c009f71769c7698a41df/1610103120390/Forskningsetiska_principer_VR_2002.pdf
https://www.vr.se/download/18.68c009f71769c7698a41df/1610103120390/Forskningsetiska_principer_VR_2002.pdf
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Bilagor 

Enkäten 

Vad anser du om ämnet samhällskunskap?  

Vi undersöker vad elever anser och hur de upplever ämnet samhällskunskap. 

 

1. I vilken årkurs går du i på gymnasiet?  

Årkurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3  

 

2. Vilken könstillhörighet har du?   

Kvinna Man Annan könstillhörighet  

 

3. Vilket gymnasieprogram studerar du?  

Barn och Fritid, Bygg och Anläggning, El och Energi, Fordon och Transport, Försäljning och 

Service, Hanterverk, Hotell och Turism, Industritekniska, Naturbruk, Restaurang och Livsmedel, 

VVS och Fastighet, Vård och Omsorg  

 

4. I vilken årskurs läser/läste du samhällskunskap (1a1) på gymnasiet?  

Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs  

 

5. Läser du/ kommer du läsa kurser som ger dig grundläggande behörighet till universitetsstudier? 

Ja, Nej, Kanske/vet inte  

 

6. Hur intresserad av samhällskunskap är du på en skala?  

1 = inget intresse och 5 = väldigt intresserad Inget intresse 1 2 3 4 5 Väldigt intresserad  

 

7. Vad anser du är det viktigaste med samhällskunskapen? Välj en!  

Öka förståelsen för samhället/världen (Mänskliga rättigheter/ FN/ Konflikter)  

Förbereda dig för ditt framtida yrkesliv (Fackförbund/privatekonomi)  

Förbereda dig för att leva i ett demokratiskt samhälle (Riksdagen/Rösta etc)  

Övrigt: 

 

8. Anser att du att ämnet samhällskunskap är användbart för dig i ditt kommande yrkesliv?  

1 = Inte alls 5=Mycket användbart. Inte alls 1 2 3 4 5 Mycket användbart  

 

Rangordna följande områden efter intresse. Ett svar per rad och kolumn.  

Ex Demokrati 3 och Mänskliga rättigheter 5 vilket innebär att 3 och 5 är använda. 1= Minst 

intressant 7= mest intressant Demokrati/EU/FN 
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Mänskliga rättigheter  

Folkrätten  

Arbetsmarknad/Arbetsmiljö  

Grupper/Individer Identiteter  

Privatekonomi  

Källkritik  

 

10. Anser du att det finns någon mening med att läsa samhällskunskap?  

Skala 1–5. Meningslöst 1 2 3 4 5 Väldigt viktigt  

 

11.Vad skulle du vilja förändra i samhällskunskapsämnet?  

 

12. Vad skulle kunna få dig mer intresserad av ämnet?  

 

13. Med vilka ord skulle du beskriva samhällskunskapen?   

 


