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Abstract 

 

Education, and social studies in particular, have an essential part in raising democratic citizens. 

Teaching strategies in social studies is a relatively unexplored field, especially regarding teaching 

in the early years of compulsory school. There is a demand to develop knowledge of didactic 

choices that teachers face in social studies teaching. The purpose of this study is to explore how 

teachers in the early years of compulsory school take on planning social studies teaching and 

putting it into practice, focusing on teaching methods. Therefore, we have performed qualitative 

interviews with three practicing teachers, whom all teach social studies in the early years of 

compulsory school. Their experiences are there after put in relation to earlier studies. The 

interviews indicate patterns in how these teachers plan their social studies teaching and how they 

put it into practice. Deriving out of these patterns are three approaches on social studies teaching, 

being ‘curriculum- and teaching aid-oriented’, ‘Teachers’ didactic competence-, work 

experience- and interest-oriented’ and ‘pupil- and school context-oriented’. The approaches are 

core theories and should be taken as complementary, given that teaching is a complex and 

dynamic mission.  
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1. Inledning 

Ett av skolans mest centrala uppdrag är medborgarfostran. I det spelar SO-undervisningen en 

viktig roll, eftersom SO-ämnena; geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap, kan 

bidra till allmänbildning och beredskap för att leva och utvecklas i ett samhälle. En god 

medborgare förväntas kunna vara en aktiv del av samhället, och behöver således utveckla verktyg 

för att kunna orientera sig i en värld av ständig förändring (Skolverket, 2016a). 

 

I den tidigare läroplanen, Lpo 94, fanns mål för SO-ämnena först i slutet av årskurs 5, men sedan 

den nya läroplanen, Lgr 11, infördes finns mål satta redan i slutet av årskurs 3. I och med det har 

SO-ämnena fått en tydligare plats i undervisningens tidiga år, vilket lett till ett ökat behov av 

forskning på området. Didaktisk forskning inriktad på SO-ämnena är knapp, även om området 

har börjat behandlas på höstadie- och gymnasienivå. Det finns ett behov av att utveckla 

förståelsen för de didaktiska val som lärare ställs inför i SO-undervisningen i skolans tidigare 

åldrar, och att lärare ges möjlighet att berätta om sina yrkeserfarenheter kan ge oss den 

förståelsen (Skolverket, 2016b). 

 

Alla lärare är unika i sitt sätt att undervisa. Genom att se mönster i lärares undervisningsstrategier 

kan vi emellertid lära oss av deras erfarenheter och utveckla förståelsen för läraryrket (Sandahl, 

2011, s. 13). I tidigare studier inom SO-undervisning på högstadiet och gymnasiet har det 

framkommit att mycket påverkar läraren vid planering och genomförande av undervisningen. Det 

kan till exempel handla om intressen och erfarenheter (Jarhall, 2012), läromedel (Odenstad, 

2014) och undervisningskontexten (Karlefjärd, 2011). 

 

Återkommande för många studier är att lärare med lång erfarenhet och intresse för SO-ämnena 

tenderar att ha en bredare och friare undervisningsrepertoar (Schüllerqvist & Osbeck, 2009). Men 

är ett brinnande intresse och lång erfarenhet i yrket det som krävs för att SO-undervisningen ska 

hålla hög kvalitet? Som lärare i lägre årskurser finns det inte alltid utrymme för att ha utbildning i 

och intresse för alla ämnen man undervisar i, det kan därför finnas skillnader i vad som påverkar 

lärare på högstadiet och gymnasiet och lärare på lågstadiet. Klart är dock att det är många 

aspekter av läraryrket som ska kombineras; ett kunskapsinnehåll ska kombineras med relevanta 

arbetssätt som ska passa både en grupp elever och läraren, i en given undervisningskontext. 
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En av de didaktiska frågor som ger förhållandevis stort friutrymme är hur-frågan (Jarhall, 2012, 

s. 174), det vill säga valet av arbetssätt i undervisningen, eftersom denna inte besvaras i samma 

utsträckning som vad- och varför-frågan i läroplanen (Skolverket 2011, 2015a). Med detta arbete 

hoppas vi kunna bidra med berättelser från verksamma lärare på lågstadiet, där de ges utrymme 

att berätta om hur de tar sig an SO-undervisningen med fokus på deras val av arbetssätt.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur verksamma lärare i de tidiga skolåren går tillväga 

vid planering och genomförande av SO-undervisning, med fokus på arbetssätt, samt hur de 

upplever att detta arbete fungerar. Vidare är syftet att analysera och förstå lärarnas berättelser i 

relation till tidigare forskning. Studien strävar efter att, utifrån intervjuer med verksamma lärare, 

lyfta fram ett antal grundläggande förhållningssätt för lärares planering och genomförande av 

undervisning i SO-ämnena. Vi behandlar syftet med hjälp av frågeställningarna nedan. 

 

- Vad framstår som centralt i lärarnas berättelser om sina val av arbetssätt i SO-

undervisningen? 

- Vilka undervisningsmönster i SO, med fokus på arbetssätt, blir synliga genom lärarnas 

berättelser? 

- Hur kan lärarnas berättelser om sin SO-undervisning förstås i relation till tidigare 

forskning? 
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2. Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket för vår studie syftar till att förankra studien i tidigare forskning och 

teoretiska ansatser, och är uppdelat i två delar. Avsnitt 2.1 Undervisningstraditioner är en 

introduktion till just undervisningstraditioner, och fungerar som en grund för analysen och 

diskussionen av resultatet. Avsikten med detta avsnitt är inte att återge en heltäckande tolkning av 

dessa undervisningstraditioner, utan istället att beskriva de delar av undervisningstraditionerna 

som är tänkta att bli användbara i analysen. Avsnitt 2.2 Pedagogiska infallsvinklar är uppdelat i 

rubriker, som motsvaras av ett antal teman som även resultatet är uppdelat i, och används för att 

teoretisera respektive temas resultat. Hela avsnitt 2.2 sammanfattas under avsnitt 2.2.7 

Sammanfattning. 

2.1 Undervisningstraditioner 

Lärarens uppdrag är och har alltid varit mångfasetterat. Uppfattningar och övertygelser om hur 

läraren bäst tar sig an det uppdraget har historiskt sett gått isär. Behaviorismens förespråkare ser 

på lärandet som en individualistisk process, där individens beteenden står i centrum (Säljö, 2012, 

s. 151). Behaviorismen växte fram som en mycket precis teori om hur man genom betingning 

utvecklade individens beteende genom att systematiskt förstärka önskvärda beteenden 

(Håkansson & Sundberg, 2012, s. 57). Detta förknippas ofta med traditionell 

katederundervisning. Under mitten av 1900-talet utvecklades teorier som utgick från ansatsen att 

människan är en tänkande varelse - kognitivismen växte fram. Jean Piaget såg människor som 

tänkande individer, och barnets aktiva tänkande som nyckeln till dess lärande och utveckling 

(Säljö, 2012, s. 169). 

 

Mycket av den kritik som riktades mot dessa perspektiv kretsade dock kring att de utgick från ett 

individualistiskt perspektiv. Som en motvikt mot detta utvecklades även teorier som lyfter fram 

lärandet som en process byggd på social interaktion (Säljö, 2012, s. 175). Lev Semenovich 

Vygotskij var samtida med Piaget, men hade istället ett sociokulturellt perspektiv på lärande. 

Vygotskij menade bland annat att lärande och kunskapsutveckling skapas i det sociala samspelet 

mellan människor. Han utvecklade också idén om den proximala utvecklingszonen, som beskrivs 

närmare i avsnitt 2.2.6 Elevers påverkan på SO-undervisning. 

 

John Dewey är en utbildningsfilosof som ständigt nämns i diskussioner om lärande, och då i 

samband med pragmatismen som teori (Säljö, 2012). För Dewey är kommunikationen central i 
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samhället. Han gör en jämförelse mellan engelskans common, community och communication, 

det vill säga allmän, samhälle och kommunikation (1999, s. 38). På samma sätt benämner han 

kommunikationen som lika central inom skolan, som i sig är en social arena. Om 

kommunikationens och det sociala samspelets roll i utbildning skriver Dewey:  

 
[...]Själva processen att leva tillsammans är bildande. Den utökar och belyser erfarenheten, den 

stimulerar och berikar fantasin, den leder till ansvarstagande och noggrannhet och skänker liv åt tal och 

tanke. En person som verkligen lever ensam (psykiskt såväl som fysiskt) har få eller inga tillfällen att 

reflektera över tidigare erfarenheter och att finna deras innersta minne (1999, s. 40).  
 

I skenet av detta påpekar Dewey att det finns institutionella motsättningar inom skolan som 

försvårar en förutsättningslös kommunikation (1999, s. 39), då läraren har en institutionell, 

styrande ledarroll gentemot eleverna. 

 

Alla typer av pedagogiska handlingar tar mer eller mindre medvetna avstamp i teoretiska 

antaganden om lärande (Säljö, 2012, s. 196). Ninni Wahlström (2015, s. 115) säger att 

undervisningstraditioner är föränderliga, och uppfattningar om undervisning förändras på samma 

sätt. Diskussionen kring de två senaste läroplansreformerna, de som resulterat i Lpo 94 samt Lgr 

11, har kretsat kring ett sociokulturellt perspektiv på lärande, vilket återspeglas i såväl 

styrdokument som i skolverksamheten (Säljö, 2012, s. 195). Detta utesluter inte att 

behaviorismen, kognitivismen och pragmatismen syns i undervisning idag. Samtliga 

undervisningstraditioner kan bli mer eller mindre synliga beroende på undervisningens 

utformning. 

2.2 Pedagogiska infallsvinklar på SO-undervisning 

I detta avsnitt presenteras sex pedagogiska infallsvinklar på SO-undervisning. År 2006 startades 

Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD) vid Karlstads Universitet, som 

avser att utveckla forskningsfältet gällande SO-undervisningens praktik, i synnerhet utifrån ett 

lärarperspektiv. Detta ser vi som särskilt relevant för vår studie, vilket gjort att avhandlingar och 

artiklar från dessa forskare ges ett relativt stort utrymme. Därtill har vi inkluderat styrdokument, 

litteratur och artiklar som ger ytterligare pedagogiska infallsvinklar på SO-undervisning. 
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2.2.1 Styrdokuments styrande funktion på SO-undervisning 

‘Vad räknas som kunskap?’ är läroplansteorins mest centrala fråga (Wahlström, 2015, s.9), vilket 

blir tydligt genom att gällande läroplan innehåller rubriker som Centralt innehåll och 

Kunskapskrav (Skolverket, 2015a). Innehållet i undervisningen påverkar dock lärarens val av 

arbetssätt, vilket gör läroplanen central för samtliga av lärarens didaktiska val och läroplanen bör 

således ligga till grund för lärarens formande av undervisningen (Selander, 2012). Nytt för Lgr 11 

(Skolverket, 2015a) är införandet av kunskapskrav i årskurs 3, något som inte fanns med i 

föregångaren Lpo 94 (Skolverket, 2008). 

 

Wahlström beskriver Lpo 94 som processorienterad men med ett ökat kompetensfokus (2015, s. 

84), men säger samtidigt att diskursen som fördes kring undervisning under Lpo 94 tydde på ett 

behov av en tydligare mål- och resultatstyrd läroplan. Med grund i den diskussionen infördes Lgr 

11, som Wahlström betecknar som en resultatfokuserad läroplan. Kortfattat motiveras Lgr 11 av 

ett ökat behov av att utvärdera och kontrollera mätbara resultat i skolan, för att på så vis kunna 

stärka likvärdigheten mellan skolor. Wahlström lyfter emellertid fram att resultatfokuserade 

läroplaner internationellt fått kritik för att de “ensidigt underbygger en traditionell undervisning 

baserad på katederundervisning (‘direct instruction’) av fakta och mätbara kunskaper” (2015, s. 

89). Å andra sidan innefattar kunskapskraven i Lgr 11 förmågor som att samtala, beskriva, 

jämföra och undersöka företeelser inom samhällsorienterade ämnen. Därtill lyfter syftet i 

historia, religionskunskap och samhällskunskap förmågan att reflektera. Dessa är förmågor som 

bjuder in till andra arbetssätt än bara traditionell katederundervisning. 

2.2.2 Läromedel i SO-undervisning 

1991 lades all statlig granskning av läromedel ner, vilket ledde till att den kritiska granskningen 

av läromedel numera utförs av enskilda skolor och lärare (Skolverket, 2015b). Historiskt sett har 

läroboken haft en central roll i SO-undervisningen, inte minst i historieundervisningen. 

Läroböcker behöver inte användas rakt av, utan kan användas som introduktion eller avslutning 

till ett område, som komplement till andra läromedel och som referensram för lärare vid 

planering och undervisning (Hermansson Adler, 2014, s. 62). Idag kan ett läromedel vara mer än 

en lärobok, sådant som används av lärare kan till exempel vara film, bilder, spel, appar och annat 

material (Odenstad, 2014, kapitel 5). Hermansson Adler (2014, s. 267) lyfter även fram museum 

som en typ av läromedel.  
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Johan Wickström (2012) refererar till Staffan Selander när han beskriver hur lärare bör förhålla 

sig till läroböcker: 

 
Vissa forskare har karaktäriserat läroböckerna som läroplanens konkreta gestaltning, den plats där den 

tar verklig form [Selander s. 30, 1991]. Det betyder att lärarnas kunskap om lärobokstexter och deras 

färdigheter att analysera, välja och använda texter är viktiga för att påverka undervisningens reella 

innehåll (Wickström, 2012, s. 157). 
 

Således läggs ett stort ansvar hos läraren att vara noggrann både i valet av lärobokstext och hur 

denna används. Sådan noggrannhet utvecklas genom att lärare blir medvetna om och reflekterar 

över de didaktiska val de tar (Odenstad, 2014, s. 13). 

2.2.3 Lärares intressen och erfarenheter inom SO 

Flera tidigare studier om SO-undervisning som gjorts på högstadiet och gymnasiet har visat att 

lärare med lång erfarenhet av undervisning i SO och med intresse för ämnet, tenderar att ha 

bredare och friare undervisningsrepertoar. Många av de berättelser från gymnasielärare i de fyra 

SO-ämnena, som Bengt Schüllerqvist och Christina Osbeck (2009) har sammanställt, menar att 

deras egna intressen påverkar hur formen för deras undervisning ser ut. Ökad trygghet i 

ämneskunskaper och yrkesroll kan också bidra till mer varierade och friare arbetssätt, och att 

elever ges större inflytande över undervisningen. Studien visar att detta blir synligt i samtliga fyra 

SO-ämnen. I studien tillåts lärare ge råd till blivande SO-lärare, varpå en samhällskunskapslärare 

i Ann Bernmark-Ottossons kapitel menar att: “Det viktigaste är att man trivs med och tror på 

sina undervisningsmetoder” (2009, s. 47). Genom detta framstår lärarens åsikt om sin egen 

undervisning som viktig. 

 

En lärare som Jarhall (2012) möter, i sin intervjustudie med fem erfarna historielärare på 

högstadiet, är särskilt intresserad av hemortens historia, vilket återspeglas i undervisningens 

innehåll. Detta gör också att arbetssätten präglas av detta; besök på lokala muséer och liknande är 

i högre grad ett inslag i undervisningen tack vare lärarens intresse för lokalhistoria (s. 124). 

Denna lärare har, tillsammans med en annan lärare i Jarhalls studie, den längsta erfarenheten av 

historieundervisning. Dessa lärare värderar sin yrkeserfarenhet högt och visar, i högre grad än de 

andra lärarna i studien, tendenser att koppla personliga erfarenheter och upplevelser till sin 

historieundervisning. På så sätt levandegörs historieundervisningen för elever (s. 155). 
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Karlefjärd (2011) konstaterar inför sin intervjustudie av samhällskunskapslärares val av arbetssätt 

i kursen Samhällskunskap A på gymnasiet, att erfarna lärare tenderar att ha en bredare 

undervisningsrepertoar. Därför har hon intervjuat 10 lärare som har minst sju års erfarenhet av 

undervisning i samhällskunskap. De arbetssätt som framstår som centrala är berättande och 

diskussion och arbete utifrån någon slags text är vanligt (s. 71). Arbetssätten påverkas dels av 

lärarnas dagsform men också av deras egna intressen och vilken kontext de undervisar i (s. 78). 

2.2.4 Ämnesdidaktisk kompetens i SO 

Alla lärare är unika i sitt sätt att undervisa, men det finns ändå en poäng i att utröna mönster 

bland lärares strategier i undervisningen (Sandahl, 2011, s. 13). I sitt dagliga arbete tar lärare en 

mängd beslut som kommer att påverka undervisningen, dessa brukar benämnas didaktiska val. 

Både didaktiska kunskaper och specifika ämneskunskaper är av vikt för att lärare ska kunna ta 

välgrundade beslut i undervisningen (Liberg, 2012). Generella didaktiska kunskaper benämns 

ofta allmändidaktik (Kansanen, Hansén, Sjöberg & Kroksmark, 2011). Under 1980-talet gjordes 

en studie av Lee S. Shulman (1986). Han upptäckte att det fanns ett glapp mellan 

allmändidaktiska kunskaper och ämnesspecifika kunskaper, vilket han benämnde Pedagogical 

Content  Knowledge (PCK). Detta kan likställas vid ämnesdidaktik, vilket vi väljer att använda 

som begrepp för denna kompetens.  

 

Inom de samhällsorienterande ämnena ingår fyra ämnen som ofta kombineras i undervisning, 

särskilt på lågstadiet. Att på något sätt hålla samman allmän- och ämnesdidaktik kan ses som en 

fördel (Sjöholm Kansanen, Hansén & Kroksmark, 2011, s. 51), vilket blir särskilt viktigt inom 

den breda SO-undervisningen. Detta betyder inte att ämnesdidaktik inte är viktigt, utan att den 

bör integreras med lärares allmändidaktiska kompetens för att fungera på bästa sätt. Denna 

integrering blir tydligast i den praktiska undervisningsprocessen, där lärare ofta undervisar 

samma elevgrupp i flera ämnen och därför ofta inte kan eller bör hålla isär sin allmän- och 

ämnesdidaktiska kompetens. Det finns dock en poäng med att särskilja dessa i teorin. 

 

Läraren kan anses bära det yttersta ansvaret för elevernas kunskapsutveckling (Hultin, 2007, s. 

321) varpå det förefaller viktigt för läraren att utveckla kompetenser som gynnar yrkesutövandet. 

Enligt flera är ämnesdidaktisk kompetens en av de allra viktigaste kompetenser en lärare bör 

inneha (se t.ex. Shulman, 1986). Ämnesdidaktisk kompetens handlar inte om att hitta universella 

arbetssätt som alltid fungerar, utan om att kunna reflektera över didaktiska val i förhållande till 
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kontext och elevsammansättning. Kort sagt handlar det om förmågan att undervisa i ett specifikt 

ämne (Odenstad, 2014, kapitel 1). 

 

Vad?, varför?, hur? och vem? är grundläggande didaktiska frågor när lärare planerar och 

reflekterar över sin undervisning. Innehållsfrågan besvaras till stor del av det centrala innehållet i 

kursplanerna, hur innehållsfrågan hanteras påverkas dock av lärarens syn på och kompetens inom 

ämnet. Jarhall kallar didaktikens hur-fråga för “omformningens kärna” (2012, s. 174), eftersom 

det är i valet av arbetssätt som lärare har störst möjlighet att välja strategi på egen hand. Man 

skulle också kunna hävda att samtliga didaktiska frågor bjuder in till omformning av 

undervisningen, eftersom de alltid samspelar med varandra. Liberg (2012, s. 221) skriver att de 

didaktiska valen går in i och bygger på varandra, eftersom ett undervisningsförlopp planeras efter 

ett visst innehåll, vem som möter innehållet samt vilket syftet är med undervisningen. 

2.2.5 Skolkontextens påverkan på SO-undervisning 

Ämnesdidaktisk kompetens samt lärares intressen och erfarenheter lyfts, som sagt, ofta fram när 

bra undervisning diskuteras. Att planera och genomföra undervisning på ett väl fungerande sätt är 

emellertid mer komplext. Det finns en mängd olika saker som ska samspela för att 

undervisningen ska fungera, däribland läroplan och läromedel som vi tidigare behandlat, men 

även elevgrupp, skola och den sociala kontext som skolan befinner sig i (Odenstad, 2015, s. 21).  

 

Liberg (2012, s. 223) påpekar att alla val relaterade till undervisningen inte alltid görs av läraren. 

Hon belyser att elever idag, precis som lärare, ses som ideologiska aktörer med egna 

uppfattningar, intressen och värderingar, som bör tas i beaktande i utformningen av 

undervisningen. 

 
Såväl forskningen som den pedagogiska praktiken visar idag med all tydlighet på att det innehåll som 

skapas i en utbildningssituation realiserar de förtecken aktörerna tar med sig in i verksamheten. 

Förtecknen rör klass, kön, etnicitet och andra drag som karaktäriserar den kulturella heterogenitet 

aktörerna lever i och med (Liberg, 2012, s. 224). 
 

Klassammansättning, elevantal, tid och ekonomi är sådant som påverkar vilka arbetssätt lärare 

upplever att de kan eller inte kan använda, enligt Karlefjärds (2011) intervjustudie. En lärare i 

studien menar att ett arbetssätt hon upplever som väldigt användbart i 
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samhällskunskapsundervisningen kan behöva ignoreras helt när dennes arbetssituation blir 

krävande (s. 81). 

 

Tidigare studier kring SO-undervisning har ofta kretsat kring äldre elever, vilket kan ha gjort att 

föräldrars påverkan på undervisningens utformning inte belysts vidare. Det finns däremot 

riktlinjer och studier angående föräldrasamverkan vad gäller undervisning och utbildning 

generellt. I Skolverkets (2014) stödmaterial för lärares samverkan med elevers föräldrar och 

vårdnadshavare, framgår det att föräldrasamverkan påverkar lärare i sitt yrkesutövande. Lars 

Eriksson påvisar i sin enkätstudie om föräldrasamverkan att många lärare i årskurs 1-3 anser att 

föräldrasamverkan är “viktig för att kunna anpassa [s]in undervisning och möta elevens behov” 

(2009, s. 27). 

2.2.6 Elevers påverkan på SO-undervisning 

Gert Biesta menar att människan är en unik, särskild varelse och att det är genom utbildning som 

människor ges möjlighet att “konstituera sig som unika, särskilda varelser” (2006, s. 69). Han 

poängterar samtidigt att detta resonemang inte utesluter människan som en del av en social 

gemenskap. Liberg hävdar i sin tur att synen på elever som självständiga, tänkande varelser - en 

definition jämförbar med Biestas - medför ett behov av att forma undervisningen på ett sätt som 

“engagerar elever och lägger grunden för ett möte mellan eleverna och det som ska läras” 

(2012, s. 224). Liberg fortsätter med att resonera kring hur de många olika röster som 

undervisningens aktörer - lärare och elever - genererar innebär en stor utmaning, men även vilka 

möjligheter dessa kontraster ger. Bland annat lyfter hon fram Vygotskijs proximala 

utvecklingszon, det vill säga uppfattningen om att en individs lärandepotential uppnås bland annat 

i samspelet med andra individer. Fritjof Sahlström (2011, s. 185) menar att samspelet i 

klassrummet är den mest fundamentala didaktiska processen, och att hur interaktionen i 

klassrummet tar sig uttryck påverkar elevernas möjligheter att ta till sig av undervisningen. 

 

Jonas Aspelin (2010, s. 65) menar att skolan har två huvuduppgifter; kunskapsförmedling och 

fostran. Han menar att dessa bör samverka eftersom lärare genom att ignorera en av dessa 

uppgifter inte heller kan lyckas med den andra. I skenet av detta lyfter Aspelin fram ett 

elevorienterat lärarideal, där lärare balanserar de två uppgifterna utifrån elevernas behov. För en 

elevorienterad lärare blir det således centralt att utgå från eleverna i utformningen av 

undervisningen. En historielärare på högstadiet som Jarhall (2012, s. 142) intervjuat menar att 
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hon när hon undervisar i en grupp med många svagare elever begränsas i sina val av arbetssätt. 

Hon menar att grupparbeten ofta utesluts då hon inte upplever dem som lyckade och att hennes 

undervisning i historia vid de tillfällena blir mer lärarstyrd. 

 

Thérèse Halvarson Britton (2014) har följt en gymnasieklass som är på studiebesök i en moské 

inom ramen för religionskunskapsundervisningen. Hon har intervjuat elever i klassen före, under 

och efter moskébesöket och tittat på hur studiebesöket påverkat elevernas syn på religion i 

allmänhet, och islam i synnerhet. Enligt studien har eleverna fördomar om religion och islam 

både innan, under och efter besöket. Halvarsson Britton kan inte efter studien ge en konkret 

slutsats huruvida studiebesök alltid är ett bra arbetssätt att använda eller ej. Hon påtalar däremot 

att elever kommer möta dessa tankar oavsett om de får gå på studiebesök eller ej, och att 

studiebesök inom skolans ramar uppmanar till efterarbete i form av reflektion och diskussion, 

vilket blir viktigt i elevernas arbete att utveckla sitt tänkande kring religion (s. 186). 

2.2.7 Sammanfattning 

Vi har i detta avsnitt redovisat hur sex olika pedagogiska infallsvinklar kan påverka SO-

undervisningen. Den nu gällande läroplanen ses som resultatfokuserad. Även om 

resultatfokuserade läroplaner kritiserats för att bjuda in till traditionell katederundervisning, är 

förmågor som att reflektera, samtala och undersöka centrala i kursplanerna för de 

samhällsorienterande ämnena. Läromedel har i vissa fall påståtts vara en konkretisering av 

läroplanen. Läromedel finns i olika former, filmer och texter kan ofta fungera som stöd för lärare 

i SO-undervisningen, och det är idag upp till läraren att granska läromedel innan de används i 

undervisningen. Läraren har en naturlig ledarroll i en klass, och en lärares intressen, erfarenheter 

och ämnesdidaktiska kompetens kan därför påverka SO-undervisningen i olika hög grad. 

Undervisningen påverkas dock inte uteslutande av läraren. För att undervisningen ska fungera 

krävs det att elever och kontext ingår i ett samspel med läraren. Elever och kontext kan innebära 

både möjligheter och begränsningar som lärare behöver hantera i planering och genomförande av 

SO-undervisning. Dessa pedagogiska infallsvinklar på SO-undervisning kommer att bli 

användbara i presentationen samt i analysen av resultatet. 
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3. Metod 

I detta avsnitt kommer val av metod, urval, tillvägagångssätt samt kvalitet för studien att 

presenteras, problematiseras och diskuteras. En presentation av de intervjuade lärarna ges i 

avsnitt 3.2 Urval och lärarpresentationer. 

3.1 Kvalitativ intervjustudie 

Det finns en poäng i att utröna mönster bland lärares strategier i undervisningen, för att kunna 

förstå olika arbetssätt och hur lärare upplever att de fungerar. Inom kvalitativ forskning försöker 

man uppfatta en situation på samma sätt som undersökningspersonerna och det finns ofta en vilja 

att förstå på djupet varför någon handlar som den gör (Bryman, 2011, kapitel 15). I vår studie vill 

vi veta mer om lärares planering och genomförande av SO-undervisningen, med fokus på 

arbetssätt. Lärares tankar och upplevelser står i fokus, vilket gör en kvalitativ inriktning passande 

för studien. 

 

Det empiriska material som ligger till grund för detta arbete bygger på kvalitativa intervjuer. 

Genom kvalitativa intervjuer är öppna frågor och följdfrågor möjliga, vilket gör att möjligheten 

att förstå en berättelse på djupet är stor (Bryman, 2011, s. 415). Göran Ahrne och Peter Svensson 

(2015a, s. 15) menar att kvalitativa intervjuer är en väl fungerande insamlingsmetod vid studier 

inom outforskade områden, eftersom kvalitativa studier generellt erbjuder en större flexibilitet i 

processen. Beroende på vilken information intervjuerna ger kan studiens design anpassas, vilket 

således passar vid studier av ett mindre utforskat område som SO-undervisning i årskurs 1-3.  

 

Vid kvalitativa intervjuer finns en risk för att respondenternas berättelser kan skilja sig från hur 

det ser ut i praktiken (Bryman, 2011, s. 440; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 53). Genom 

att observera lärare skulle vi kunna få svar på vilka arbetssätt de väljer att använda i sin 

undervisning. Vi skulle däremot inte få svar på hur lärare upplever dessa metoder, det kan vi 

endast få genom att låta lärare berätta om sina upplevelser. Inom vår tidsram har det dock inte 

funnits utrymme för att genomföra både intervjuer och observationer. Vår bedömning är att 

intervjuer möter studiens syfte på ett bättre sätt än att endast genomföra observationer.  

 

Intervjuer kan i vissa fall medföra en så kallad intervjuareffekt, att intervjuaren genom sitt 

interagerande med respondenten påverkar de svar respondenten ger, vilket inte är en lika stor risk 

vid exempelvis enkätundersökningar (Bryman, 2011, s. 229). Å andra sidan ger mötet vid 
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intervjuer goda förutsättningar till nyanserade, fördjupade svar i högre grad än andra 

forskningsmetoder ger, bland annat eftersom följdfrågor är möjliga att ställa. I denna studie 

eftersträvar vi att låta lärares personliga röst höras, vilket således gör intervjuer till en passande 

metod. 

3.2 Urval och lärarpresentationer 

I vår studie har vi eftersträvat en viss variation mellan de skolor som lärarna arbetar på. Med 

hänsyn till tidigare studier, som visar på att lärares erfarenhet har betydelse för undervisningen, 

har vi strävat efter varierad erfarenhet bland lärarna. Vi har i urvalsprocessen kontaktat rektorer 

vid 12 skolor via e-post. Vi valde att delvis använda oss av redan etablerade kontakter eftersom 

ett självständigt arbete innebär vissa begränsningar vad gäller tid och resurser (Ahrne & 

Svensson, 2015b, s. 31). Dessa skolor ligger i olika bostadsområden inom samma kommun, 

vilket gör att chansen är större för variation när det gäller den kontext som lärarna arbetar i och 

förhåller sig till i sin undervisning. Genom att se till att den kontext lärarna arbetar i är varierad 

skapar vi förutsättningar för att svaren i intervjuerna varierar, vilket blir en fördel i vår studie där 

vi eftersträvar en fördjupad bild av lärares arbete. 

 

Det finns emellertid delar av urvalsprocessen för kvalitativa intervjuer generellt, som är svåra att 

påverka men som bör tas i beaktande. Eftersom det är frivilligt att delta i studier av detta slag, 

och samtliga lärare som deltagit i denna studie har gjort det oberoende av varandra, går det 

exempelvis inte att på förhand garantera ett varierat urval vad gäller lärare. Däremot har vi i den 

mån det varit möjligt eftersträvat variation vad gäller den kontext lärarna arbetar i, då vi haft 

möjlighet att kontrollera vårt urval av skolor. 

 

Två av de skolor vi tagit kontakt med tackade ja till att delta i studien. Dessa två intervjuer 

genomfördes sedan på respektive skola i de intervjuade lärarnas klassrum. Efter att tre skolor 

tackat nej till att delta i studien på grund av tidsbrist och resterande sju skolor inte besvarat vår 

inledande kontakt, fick vi kontakt med ytterligare en lärare. Denna lärare valde vi att intervjua 

innan vi i efterhand informerade rektorn, eftersom det passade bäst inom vår tidsram. Intervjun 

gjordes hemma hos henne, eftersom det passade henne bäst. Vi bad henne därför att berätta lite 

mer om miljön på skolan, lite om klassen och hon visade även bilder från verksamheten för att vi 

skulle få en bild av skolan och den dagliga verksamheten. På så vis kunde vi likställa 
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förutsättningarna något för alla intervjuer, även om två intervjuer skedde på respektive skola och 

en i lärarens bostad. 

 

De intervjuade lärarna är således tre till antalet och är alla verksamma på olika skolor. Områdena 

skiljer sig delvis åt när det gäller socioekonomiska och geografiska förutsättningar och skolorna 

skiljer sig åt i storlek. Eftersom vi inte hade så stor möjlighet att påverka urvalet av lärare som vi 

hade önskat är lärarna förhållandevis lika vad gäller utbildning, ålder och intressen. Två av 

lärarna har samma utbildning med inriktning mot SO och svenska, medan en av lärarna har gått 

en senare lärarutbildning med inriktning matematik och NO. Samtliga intervjuade lärare har 

tidigare arbetat på andra skolor inom kommunen, vilka ligger i områden med stor mångfald. 

Lärarna presenteras närmare här nedan. Alla namn på lärare och skolor är fingerade, och namnen 

på skolorna har valts för att signalera vilken typ av område skolan ligger i.  

 

Cathrine har arbetat som lärare i 20 år, hon utbildade sig till lärare i årskurs 1-7 med inriktning 

mot svenska och SO. Sedan två år tillbaka arbetar hon på Medelskolan, en mindre F-6 skola i ett 

villaområde utanför staden, där hon idag är klasslärare i årskurs 2. Cathrine har tidigare arbetat på 

Mångfaldsskolan, en F-6 skola i ett av stadens mångkulturella höghusområden. Efter att ha 

arbetat där i 14 år sökte hon sig aktivt till en skola med en annan typ av upptagningsområde. 

 

Hanna har arbetat som lärare i 14 år, varav åtta år på sin nuvarande arbetsplats Stadsskolan, där 

hon är klasslärare i årskurs 3 och även undervisar i SO i årskurs 2. Stadsskolan är en F-3 skola 

som ligger nära stadskärnan och omges av affärer, restauranger, parker och muséer. Skolan 

omges av både villor och lägenhetshus. Hanna har utbildat sig till lärare i årskurs 1-7, med 

inriktning mot svenska och SO. Innan hon började arbeta på Stadsskolan arbetade hon på 

Mångkulturskolan, en skola med stor mångfald i ett av stadens ytterområden, i sex år. 

 

Amanda har arbetat som lärare i 10 år. Hon arbetar sitt första år på sin nuvarande arbetsplats 

Lantskolan, där hon är klasslärare i årskurs 2 och undervisar i årskurs 5-6 i matematik och NO. 

Lantskolan är en F-6 skola på landsbygden. Amanda har utbildat sig till lärare från förskola till 

årskurs 6, med inriktning matematik och NO och har ingen utbildning i SO. Innan hon började 

arbeta på Lantskolan har hon arbetat på flera skolor, varav de senaste tre åren var på Ytterskolan 

som ligger i ett område med stor mångfald. Hon sökte sig till en ny arbetsplats bland annat för att 

få mer tid till undervisning, snarare än på konflikthantering och fostran. 
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Tabell 1. Översikt över lärarna 

 Cathrine Hanna Amanda 

Antal år i yrket 20 14 10 

Utbildning Åk 1-7, inriktning 
Svenska och SO 

Åk 1-7, inriktning 
Svenska och SO 

Förskola-åk 6, 
inriktning Matematik 
och NO 

Nuvarande 
arbetsplats 

Medelskolan, F-6 Stadsskolan, F-3 
 

Lantskolan, F-6 

Undervisnings-
grupp 

Åk 2 Åk 3 (även åk 2) Åk 2 (även åk 5-6) 

Tidigare 
arbetsplats 

Mångfaldsskolan, F-6 Mångkulturskolan, 
F-9 

Ytterskolan, F-9 

 

3.3 Tillvägagångssätt och analysmetod 

Eftersom vår frågeställning bäst belyses utifrån ett lärarperspektiv, har intervjuerna uteslutande 

hållits med verksamma lärare. Några dagar innan respektive intervju, skickade vi ut ett 

informationsbrev (se Bilaga 1) till de lärare som tackat ja, där intervjuns övergripande teman 

tydligt framgick. På så vis medvetandegjordes de för studiens centrala innehåll, utan att ges ett 

för stort utrymme att förbereda svar på specifika frågor. Således minskade risken för att 

respondenternas svar var tillrättalagda. I informationsbrevet bad vi lärarna ta med sig en 

planering, för en lektion de kände var lyckad eller som de fann intressant att diskutera, till 

intervjun. I intervju med Cathrine tittade vi på en lektionsplanering i religionskunskap under 

tiden, Hanna skickade ut en pedagogisk planering i geografi dagen innan intervjun och Amanda 

berättade hur hon lagt upp sin pedagogiska planering i historia och visade exempel på 

arbetsuppgifter hon gett sina elever. 

 

Intervjuerna skedde delvis med lärare någon av oss varit i kontakt med tidigare, därför 

intervjuades respektive lärare av den av oss som de inte hade haft kontakt med tidigare. Vi har 

dock båda deltagit under alla tre intervjuerna, och den passiva intervjuaren har då fungerat som 

ett stöd för den aktiva intervjuaren genom att ställa eventuella följdfrågor samt genom att ha 

uppsikt över intervjuguiden. Intervjuguiden (se Bilaga 2) har inte följts uppifrån och ner utan 

frågorna har ställts i den ordning de blev relevanta för samtalet. Alla frågor har dock berörts 
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under samtliga intervjuer. Intervjuguiden inleds med ett par generella frågor om lärarens 

bakgrund som just lärare. Därefter byggdes intervjuguiden runt två teman; SO-undervisningen 

och Arbetssätt i SO-undervisningen. Efter att ha tagit del av en del tidigare forskning och efter 

våra egna funderingar, i relation till studien, formulerade vi ett antal frågor som till viss del 

inspirerats av andra forskares intervjufrågor. Vi har strävat efter att, i formuleringen av frågorna, 

undvika att lärarna känner att vi ifrågasätter deras yrkesprofessionalitet och på så vis 

tillrättalägger sina svar. Mot denna bakgrund kan vi se till att lärarnas berättelsers autencitet 

säkerställs ytterligare. 

 

Under transkriberingen har vi anpassat talspråket till skriftspråk så att det ska vara lättare att läsa. 

Vi har dock inte i den processen ändrat innehållet, utan endast tagit bort och lagt till enstaka ord 

för att lärarnas berättelser ska passa bättre i skriftspråk och inte ge en fördummande bild av dem 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 51). För att göra egna markeringar och för att kunna 

använda utvalda delar av lärarnas tal har vi använt hakparenteser på följande vis; [eget tillägg] 

och [...]. De egna tilläggen är till för att förtydliga i vilket sammanhang något sägs. Kortare citat i 

löpande text är kursiverade. I de fall vi valt att kursivera ord eller fraser i blockcitat är det för att 

vi eller den intervjuade läraren vill emfasera något i den sekvensen. På samma sätt lyfter vi fram 

nyckelord i referat i löpande text genom kursivering. 

 

Utifrån lärarnas berättelser har vi analyserat och tematiserat viktiga drag i deras beskrivna 

undervisning. I själva analysarbetet utgick vi från den allra första intervjun, med Cathrine, för att 

hitta genomgående teman i hennes berättelse om sin SO-undervisning. Efter transkribering av de 

andra två intervjuerna tillkom vissa teman och andra teman utvidgades. Intervjun med Cathrine 

lade således grunden för analysen, vilket kan ha påverkat genomförandet och analysen av de 

övriga intervjuerna.  

 

Utifrån återkommande teman har vi i ett andra steg skapat idealtyper som beskriver renodlade 

förhållningssätt som finns, mer eller mindre, hos samtliga intervjuade lärare. Vår bedömning är 

att idealtyper är ett lämpligt sätt att åskådliggöra och tematisera hur lärare planerar och genomför 

sin SO-undervisning. Genom att välja ut tre övergripande teman från intervjuerna som analyseras 

kan vi låta lärarnas berättelser förbli äkta och nyanserade för att sedan i analysen lyfta fram 

återkommande inslag från respektive berättelse. 
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3.4 Kvalitet och etiska överväganden 

Robert Thornberg och Andreas Fejes använder sig av kvalitet som ett samlingsbegrepp “för att 

beteckna en noggrann, systematisk och väl genomförd kvalitativ studie i vilken ett elegant och 

innovativt tänkande balanserar väl med en kritisk analys” (2015, s. 259). Detta är i deras mening 

en kvalitativ tolkning av validitet och reliabilitet. Vi utgår således från denna tolkning för att 

värdera vår studies kvalitet. 

 

Vi har i vår studie strävat efter att urvalet av skolor ska visa på en viss variation när det gäller 

undervisningskontext, även om vår studie inte fokuserar på några ytterligheter. De intervjuade 

lärarnas nuvarande arbetsplatser kan alla ses som resursstarka skolor. Samtliga lärare har dock 

flera års erfarenhet av att arbeta på skolor med hög mångfald i resurssvaga områden. Detta gör att 

vi kan säga något om hur lärare med olika förutsättningar och i olika kontexter undervisar. Som 

vi ser det blir detta en styrka för denna studie. Vi har emellertid inte eftersträvat att urvalet ska 

vara representativt för skolan som helhet, då vi i denna studie inte är intresserade av applicera 

vårt resultat i ett större sammanhang. Det är den enskilda lärarens berättelser som står i fokus. 

Däremot kan våra idealtyper ses som applicerbara i ett större sammanhang, just eftersom de är 

teoretiska renodlingar och kan således testas och användas i vidare studier. 

 

Vi har under intervjuerna fått ta del av pedagogiska planeringar och läromedel, vilket stärker att 

lärarnas berättelser stämmer överens med praktiken. Förutsättningarna för alla tre intervjuer har 

varit identiska, med undantaget att intervjun med Amanda ägde rum hemma hos henne, och 

transkriberingen av intervjuerna har följt samma struktur. Således är vår bedömning att 

intervjuerna är tillförlitligt genomförda och dokumenterade. 

 

De etiska överväganden vi ställts inför har vi hanterat i enlighet med Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Till de lärare som uppgav sitt intresse för att 

delta i studien skickade vi ut ett informationsbrev angående vår studie, deras deltagande och 

förutsättningarna för intervjun (se Bilaga 1). Vi har i samma informationsbrev tydliggjort att både 

lärare och skolor kommer att vara anonyma i studien och att de uppgifter vi samlar in endast 

kommer att användas i studiesyfte. Genom att lärarna frivilligt har anmält sitt intresse för att delta 

anser vi att de samtycker till att delta i studien. Vid de intervjuer där en av oss i något skede 

träffat intervjurespondenten, har därför den andra fått genomföra intervjun, för att minimera 

risken för att bakomliggande eller underförstådda orsaker påverkar det som sägs. 
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4. Resultatredovisning 

I detta kapitel redovisas resultatet av intervjuerna. Här framträder även en del av analysarbetet, då 

vi valt att tematisera resultatet enligt samma rubriker som återfinns i avsnitt 2.2 Pedagogiska 

infallsvinklar. Den teoretiska renodling i form av idealtyper som vårt resultat utmynnat i hanteras 

närmare i nästa kapitel. Vår ambition är att alla lärare ska ges samma utrymme. Alla lärare är 

dock olika, och lärarnas berättelser framhävs därför i olika hög grad inom respektive tema. 

4.1 “Jag visste knappt vad som stod i den, ärligt talat” - Styrdokuments styrande funktion 

på SO-undervisning 

Under intervjun med Cathrine på Medelskolan återkommer hon ofta till hur införandet av Lgr 11 

påverkat hennes undervisning i SO, inte minst med tanke på att det nu finns kunskapskrav i SO 

redan i årskurs 3. Cathrine menar att Lgr 11 är mer närvarande och betydelsefull för SO-

undervisningen än Lpo 94. Om den undervisning Cathrine hade under Lpo 94 säger hon: “[Lpo 

94] var någonting man hade sett någon gång. Jag visste knappt vad som stod i den, ärligt talat”. 

Även Hanna på Stadsskolan uttrycker att Lgr 11 har medfört att läroplanen i sig får en mer 

självklar roll i undervisningen.  

 
Det har blivit tydligare. [...] Jag vet inte om jag hade så bra koll på vad dom skulle kunna [ang. Lpo 

94], det fanns ju inga kunskapskrav för treor, det blev ganska flummigt för man fick titta i femman och 

då var det strävansmål. 
 

Även Amanda på Lantskolan beskriver Lgr 11 som tydligare än Lpo 94, framför allt när det 

gäller att tydliggöra de samhällsorienterande ämnenas roll. “Det är ju inget bi-ämne” menar 

hon, och tillägger att kunskapskravens tydlighet hjälper henne i hennes arbete. 

 
Ja, det är mycket tydligare. Förut hade du att det här är lägstanivån, det man minst var tvungen att 

kunna, men också en nivå att det här borde du också känna till. Nu tycker jag det är mycket tydligare 

att det här ska du kunna, punkt slut. 
 

Amanda tillför även en annan vinkel på hur kunskapskraven i årskurs 3 förändrat hennes 

yrkesutövning. Hon lyfter fram hur kunskapskraven gynnar likvärdigheten mellan skolor. Hon 

berättar att en av hennes elever är i färd med att byta skola, och hon upplever en trygghet både för 

henne och för elevens kommande lärare att samtliga lärare arbetar mot gemensamma mål. 
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Cathrine på Medelskolan berättar att hon är väldigt noggrann med att synliggöra det centrala 

innehållet och kunskapskraven, och visar material som hänger på väggarna i klassrummet, där 

kunskapskraven framgår med ett enklare språk för att eleverna ska förstå. Den enklare 

formuleringen av kunskapskraven är hämtade från ett material som beställts in på Medelskolan. 

 

I intervjun med Cathrine går vi inte närmare in på hur hennes arbete med pedagogiska 

planeringar ser ut, vilket vi däremot berör i intervjun med Hanna. På Stadsskolan finns ett 

gemensamt arbete med att skapa pedagogiska planeringar för alla områden i SO. Hanna berättar 

att lärarna på Stadsskolan tillsammans har gått igenom Lgr 11 och tagit ut syfte och förmågor, 

kunskapskrav, konkretiserade mål och det centrala innehållet. Dessa fyra delar bestäms alltså 

gemensamt på hela skolan hur de ska kombineras, sedan ges varje lärare friheten att planera hur 

undervisning och bedömning ska gå till efter egna preferenser och vad som passar elevgruppen. 

Hanna återkommer till att det passar henne bra att någon annan, i det här fallet hon själv 

tillsammans med lärarlaget, tänker till vad gäller innehållet och att hon själv får fokusera på att 

anpassa undervisningen till sig själv och till den grupp hon undervisar. Även Hanna synliggör 

innehåll och kunskapskrav för sina elever genom att sätta upp lättlästa texter om detta i 

klassrummet.  

 

Amanda på Lantskolan synliggör i sin tur centrala innehållet och kunskapskraven på två 

huvudsakliga sätt; dels genom att muntligt gå igenom vilket centralt innehåll de kommer att 

behandla inför ett nytt ämnesområde, dels genom att utgå från kunskapskraven när hon beskriver 

målen för ett nytt ämnesområde i pedagogiska planeringar.  

 

Både Cathrine och Hanna berättar att läroplanen är till stor hjälp vid val av arbetssätt, och 

Cathrine lyfter fram religionskunskapsundervisningen som exempel. Hon tycker att kursplanen i 

religionskunskap ger utrymme för olika arbetssätt, och förtydligar:  

 
Att tänka på sin egen livsåskådning, även om dom är så pass små så har dom ju ändå tankar som finns. 

Att man ger det tid också. Det kanske inte jag hade tänkt på innan [Lgr 11]. 
 

Det Cathrine menar är alltså att läroplanen har bidragit till hennes förståelse för att elever i 7-9 

års ålder behöver utrymme för att reflektera över och samtala om livsåskådning och identitet. 

Hanna tycker i sin tur att Lgr 11 generellt har hjälpt till att förbättra SO-undervisningen, och 

lyfter fram specifika ord och formuleringar som påverkat hennes val av arbetssätt: 
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Det tycker jag absolut. [...] En sak som jag tror har blivit mycket tydligare är ju religion. Det ska inte 

bara vara kristendom i skolan, och det ska jämföras att det är syftet att förstå likheterna, hur tydligt det 

är. 
 

Just att jämföra och reflektera över likheter och skillnader inom olika teman är något som Hanna 

tagit fasta på i Lgr 11. Hon har själv skapat ett eget material som hon kallar tabeller. Tabellerna 

är ett material som återkommer i de flesta områdena inom SO. Hon tar forntiden som exempel, 

och låter eleverna jämföra tidsperioder med hjälp av tabellerna. 

 
Då skriver dom stödord [i tabellerna] och sen skriver dom en text i sin SO-bok, med hjälp av stödorden. 

[...] Och sen sätter jag dom också i tabeller, så att det blir överskådligt. Så det har jag haft 

återkommande i alla teman, att jag försöker göra nån form av [tabell] som dom har kvar. Så kan vi 

diskutera och jämföra.  
 

Amanda använder sig inte lika aktivt av Lgr 11 i sitt val av arbetssätt utan utgår istället från andra 

källor, som presenteras nedan, för att hitta inspiration. 

4.2 “Annars blir det som en grej att introducera ett arbetssätt” - Läromedel i SO-

undervisning 

I början av intervjun med Cathrine tar hon fram det läromedel som de börjat använda i SO-

undervisningen på hela Medelskolan. Läromedlet är uppdelat i en textbok och en arbetsbok, som 

kompletteras av en lärarhandledning. Vi diskuterar hur och när Cathrine använder sig av 

läromedlet, och textböckernas roll i undervisningen är tydlig: 

 
Någon läser högt och sen går vi igenom, stycke för stycke, så frågar jag ‘jaha, vad lärde vi oss nu?’, 

och så får dom säga vad vi har läst och vad dom kommer ihåg och sådär. Men [eleverna] får läsa. 
 

Cathrine berättar att läromedel generellt får en tydligare roll när hon känner sig osäker på ett 

ämne, medan hon känner sig friare att frångå läromedlen när hon känner sig tryggare i ämnet. 

 

Hanna på Stadsskolan använder sig av samma läromedel i SO som Cathrine, men har valt att inte 

använda arbetsboken. Istället kompletterar hon textboken med en interaktiv version som hon kan 

använda via klassrummets interaktiva tavla. Hon menar att hon snarare använder läromedlet som 
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ett komplement till sin egen undervisning och att läromedlet i sig inte styr undervisningen. Hon 

upplever dock att läromedel fungerar som ett bra stöd för läraren: 

 
Och sen tycker jag det är ganska bra med den också att veta att den är gjord efter Lgr 11, [...] vilken 

nivå man ska lägga sig inom. Sen ska inte ett läromedel styra det, men då har någon tänkt till lite 

också.  
 

Hanna tycker att textboken är en bra referenspunkt för att veta hur mycket plats ett visst innehåll 

ska ges. Hon säger att hon ofta berättar fritt om ett område själv, men använder den interaktiva 

boken för att kunna visa bilder för eleverna. 

 

Amanda på Lantskolan ställer sig positiv till att använda läromedel i undervisningen. Även hon 

använder samma läromedel som Cathrine och Hanna. Hon menar att “det är bra att ha en text”. 

Till skillnad från Cathrine på Medelskolan som låter eleverna läsa högt i klassen, brukar Amanda 

läsa högt ur textboken för sina elever. Detta menar hon är en fråga om mognad. Hon är dock 

noggrann med att detta inte är det enda arbetssättet hon använder för ett visst ämnesområde. 

 
Jag brukar nog aldrig bara läsa och sen gå vidare och lämna området. Det går inte, man måste göra 

nånting med det [för att eleverna ska förstå]. 
 

Vi frågar Hanna på Stadsskolan om det finns återkommande arbetssätt i hennes SO-undervisning 

och hon berättar att utöver de inköpta läromedel som finns på skolan har hon skapat eget material 

som hon återanvänder, däribland tabellerna som vi beskrivit tidigare. Hon säger att genom att ha 

återkommande arbetssätt och läromedel så känner eleverna igen sig och det krävs ingen 

introduktion av ett nytt sätt att arbeta, vilket hon tycker är skönt: “Annars blir det som en grej att 

introducera ett arbetssätt”. 

 

Alla tre lärare har använt sig av Lilla Aktuellt Skola som ett läromedel för att hantera nyheter och 

aktuella händelser i sin undervisning. Cathrine som använt programmet i årskurs 2 har dock efter 

föräldrareaktioner slutat använda programmet, medan Hanna använder det i årskurs 3 men tycker 

det är för tidigt i årskurs 2. Amanda som undervisar i årskurs 2 låter sina elever titta på Lilla 

Aktuellt när det skett något i nyhetsväg som hon upplever att eleverna bör få ta del av. Amanda 

säger att hon märkt av en positiv effekt av detta, då föräldrar berättat hur hennes elever diskuterat 

aktuella nyheter hemma. Lärarna påvisar alltså tre olika strategier för att hantera aktuella 
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händelser. Alla tre betonar dock vikten av att, precis som med alla läromedel, kritiskt granska 

innehållet i programmet för att kunna värdera dess relevans och kunna förbereda sig på frågor 

och reaktioner från eleverna. 

4.3 “Då har jag så mycket egna tankar och idéer” - Lärares intressen och erfarenheter 

inom SO 

Under intervjun med Cathrine återkommer hon till sitt starka intresse för religionskunskap och 

hur det påverkar hennes undervisning. Hon pratar om hur lärares egna intressen alltid, oavsett om 

man vill det eller ej, påverkar undervisningen. 

 
[...] Som med religion till exempel, så känner jag ju att jag kan och är intresserad av det. Då tittar jag 

nästan inte i [läroböckerna], då glömmer jag [ibland] bort att jag har dom för att då har jag så mycket 

egna tankar och idéer. Jag har mer egna saker som jag tänker och jag känner mig trygg i vad dom ska 

lära sig. Ju mer osäker man är på ett ämne desto skönare är det att ha material att utgå ifrån. Så är det.  
 

Att hon har mycket egna idéer i just religionskunskapen leder till att läromedlen används mindre 

och att den här delen av undervisningen tillåts ta mer tid i anspråk än andra delar. Variationen i 

val av arbetssätt verkar dock inte påverkas av Cathrines egna intressen, hon framstår som 

medveten i sina val av arbetssätt, och när vi diskuterar annat som påverkar hennes val av 

arbetssätt nämner hon sin egen erfarenhet och att hon gärna återanvänder material hon använt 

tidigare, men påtalar att “Man kan ju inte bara köra rakt av”.  

 

I likhet med Cathrine kan Hanna tillåta sina egna intressen ta mer plats i undervisningen. I sådana 

fall ser hon till att eleverna får öva på fler förmågor, så att de fortfarande arbetar mot 

kunskapskraven. Hon menar att när hon låter barnen arbeta med något hon själv är intresserad av 

gynnas de av att hon kan svara på fler frågor och funderingar och att de ges större möjlighet att 

fördjupa sig på ett område.  

 
Det är roligare för barnen att dom kan fråga saker som jag faktiskt kan svara på. Man känner sig mer 

professionell då också, det blir mer avspänt och det tror jag att dom märker också. 
 

Hanna uttrycker inte direkt att hon är mer intresserad av något ämnesområde, men att hon alltid 

har varit intresserad av nyheter och hur olika företeelser och fenomen hänger ihop. Hon berättar 

dock att de pedagogiska planeringarna hjälper henne att undvika att hennes intressen styr 
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undervisningen: “Annars är det så lätt att man fastnar i nåt man tycker är kul, och glömmer bort 

vad det är dom faktiskt ska kunna”. 

 

Under intervjun med Amanda framträder en tydlig motvikt till Cathrines och Hannas syn på hur 

lärarens intressen påverkar undervisningen. Amanda har ett tydligt tillvägagångssätt för att 

hantera ämnesområden hon är mindre intresserad av eller har svårt att undervisa i. 

 
Ja, då är man ju feg. Då tar man ju [textboken] och arbetsboken. Då gör man ju inte sånt här roligt 

[som filmer]. Sen kan det ju vara en trygghet att veta att det som står där i ofta är Lgr 11-anpassat. 
 

Amanda berättar att hon egentligen håller matematik och NO som “sina ämnen”, men att hennes 

intresse för SO har växt fram under tiden hon undervisat i ämnena. 

4.4 “Man blir mer proffsig” - Ämnesdidaktisk kompetens i SO 

Cathrine menar att hennes kompetens inom ett ämne ofta är kopplat till hennes intresse för 

ämnet. Hon berättar att hon generellt är mer intresserad av SO-ämnena än till exempel NO-

ämnena och säger att hennes SO-undervisning generellt är mer varierad: 

 
Det tror jag påverkar ens undervisning, vare sig man vill det eller inte för man blir ju mer engagerad. 

Barnen märker säkert vad man tycker är roligt. Och man känner själv att man kan mer inom det 

området som man är intresserad av. Och känner sig tryggare och säkrare i det. 
 

Hanna berättar att de på Stadsskolan har börjat dela upp ämnen mer mellan lärare, i hennes fall 

innebär det att hon har SO i fler än sin egen klass och att en annan lärare kommer in och har NO i 

hennes klass. Detta ser hon mycket positivt på:  

 
För att man ska bli lite proffsig på nåt ämne, att det ska underlätta planering och att man ska känna att 

man kan stoffet. Annars blir det ju att, har man en etta, tvåa, trea så glömmer man ju till trean ungefär, 

man blir mer proffsig, man kan mer utanför det som man behöver kunna tycker jag. 
 

Amanda på Lantskolan har alltså inte utbildning i SO och saknar således behörighet i ämnena, 

men har ändå undervisat i SO under hela sitt yrkesliv. Hon säger att hon har utvecklats som SO-

lärare genom erfarenhet, men att hon kan känna att hon saknar vissa ämneskunskaper och därför 

gärna skulle utbilda sig i SO. Hon menar dock att det är omöjligt att kombinera arbete med 

studier i dagsläget. Hon menar att kunskaper inom ett ämne är så pass viktigt att skolor och 
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kommuner borde finansiera initiativ från lärare som vill utbilda sig vidare. Amanda känner därför 

att tillfällen att byta erfarenheter med andra lärare och att på så sätt få utveckla sin 

ämnesdidaktiska kompetens är otroligt nyttigt. I dagsläget känner hon att hon får tillfälle till det i 

matematiken, men inte så mycket som hon skulle önska i andra ämnen, till exempel i SO:  

 
Varje termin har man minst en ämnesträff också. Jag sitter i mattegruppen, och då pratar vi matte med 

lärare från andra skolor i området också. Egentligen borde ju alla gå runt i dom olika ämnesgrupperna, 

egentligen borde jag inte bara sitta i mattegruppen. Om man ska utveckla det hela så borde man 

egentligen snurra runt i dom där grupperna. [...] Och det tycker jag är bra, att man utbyter erfarenheter. 
 

Således ser Amanda andras erfarenheter som användbart för att utveckla sin kompetens som SO-

lärare. 

4.5 “Det är ju guldläge” - Skolkontextens påverkan på SO-undervisning 

Cathrine pratar frekvent om hur klassammansättning påverkar vilka arbetssätt i SO som lämpar 

sig bäst. På hennes tidigare arbetsplats, Mångfaldsskolan, kunde hon se ett behov av att 

genomföra fler exkursioner: 

 
[...] Många kanske inte hade varit på ett bibliotek till exempel, då kunde man åka dit, och man kanske 

gjorde fler saker där för att man visste att dom kommer inte få vara med om det annars. 
 

På Medelskolan, där hon arbetar nu, menar Cathrine att eleverna har fler referenspunkter i 

samhället, eftersom de får göra sådana besök på fritiden och ofta samtalar med sin familj om 

vissa saker, vilket elever på Mångfaldsskolan inte gjorde i lika hög grad. Beroende på vilka 

referenspunkter eleverna har blir vissa arbetssätt mer eller mindre framträdande i SO-

undervisningen. 

 

Samtidigt upplever inte Cathrine att hon väljer bort arbetssätt endast på grund av 

klassammansättningen, eftersom hon ser ett värde i samtliga arbetssätt. Istället låter hon vissa 

arbetssätt ta större plats än andra: “Har man en klass som är en orolig grupp, då får man ta 

samtal ganska kort”. Cathrine påpekar också att eleverna är små och inte orkar arbeta på samma 

sätt under en hel lektion, hon ser därför till att varje SO-lektion innefattar fler än ett arbetssätt. 

Hon menar att detta är särskiljande för hennes undervisning i SO-ämnena, lektioner i andra 
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ämnen kan ibland innebära endast ett arbetssätt. Hon ser alltid till att eleverna arbetar praktiskt 

och producerar något under varje lektion. 

 
Så vi läser lite, vi samtalar lite, ofta tittar vi på nån film. Jag försöker få dom att producera nånting, att 

skriva nånting eller rita nånting eller göra nåt praktiskt, nåt experiment eller vad det nu kan va. 
 

Hanna på Stadsskolan tycker att det centrala innehållet i Lgr 11 passar till alla årskurser, men 

menar att arbetssätten blir något olika beroende på vilken årskurs hon undervisar i: 

 
Det som finns med i centrala innehållet tycker jag egentligen passar alla årskurserna, för att det är så 

intressant. [...] Det handlar ju mer om sättet och hur man undervisar, alltså vad dom orkar med och hur 

man testar av att dom kan.  
 

Amanda säger att klassammansättningen ibland är en tillgång och ibland kan verka begränsande 

för henne i hennes SO-undervisning. Hon tar religionskunskapsundervisningen som exempel, och 

menar att: 

 
Det gäller ju att faktiskt få in andra religioner också. [På Ytterskolan] där det är så mångkulturellt blir 

det så naturligt. [En elev säger] “Idag är det eid”, och då måste vi tänka efter vad det är. Det är mer en 

utmaning för mig som lärare i en kristen grupp, än där det finns många olika [trosuppfattningar]. Men 

det är det som är roligt med SO, att man kan försöka få in så mycket som möjligt från deras egna 

bakgrunder i det också.  
 

Hon ser också att antalet elever i en klass påverkar hur fri hon kan vara i sina val av arbetssätt. På 

Lantskolan har hon en liten klass på 13 elever och berättar hur hon kan gå på stan med dem och 

känna att hon inte behöver tillrättavisa dem hela tiden utan kan fokusera på undervisningen även i 

en sådan miljö. Även i interaktionen med eleverna upplever hon att det är en fördel att ha en 

mindre klass: “Jag har bara 13 barn, det är ju guldläge”.  

 

En del av kontexten som kan påverka SO-undervisningen är föräldrar, vilket Cathrine har fått 

uppleva i och med att hennes klass i årskurs 2 tittade på Lilla Aktuellt Skola om en händelse i 

Trollhättan hösten 2015, där en skola utsattes för ett attentat. Cathrine lät sina elever titta på ett 

nyhetsinslag anpassat för skolungdomar. Vissa elever reagerade mycket starkt på inslaget, och 

hon fick ta flera samtal med föräldrar som var upprörda över händelsen, vilket gjort att Cathrine 

valt att tills vidare inte visa fler nyhetsinslag. Vid tillfället för intervjun är hon fortfarande osäker 
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på om och hur hon ska involvera nyheter i undervisningen. Hon menar att det kan bli mer aktuellt 

i årskurs 3. Både Hanna och Amanda använder sig av samma läromedel för att hantera aktuella 

händelser i undervisningen, men har inte stött på motstånd från föräldrar. Amanda säger att hon 

endast har fått positiv återkoppling från föräldrar som upplever att deras barn är medvetna om 

vad som händer i samhället. 

 

Till skillnad från Cathrine, som inte upplever att Medelskolans geografiska läge påverkar hennes 

undervisning nämnvärt, lyfter Hanna på Stadsskolan fram hur hon uppskattar alla möjligheter 

hennes skolas placering ger. Hon säger att när de arbetar med yrken kan elever gå ut i området 

och intervjua personer i närliggande butiker och föräldrar kan lätt komma förbi och berätta om 

sina arbeten. Ett närliggande museum brukar också kontakta Stadsskolan när de får platser över 

på en utställning, eftersom de vet att de kan komma dit med kort varsel. 

 

Amanda, som bytt arbetsplats från Ytterskolan till Lantskolan, upplever en stor förändring 

gällande geografiska förutsättningar i och med sin nuvarande arbetsplats. Det faktum att skolan 

ligger en bit ut på landet påverkar både henne som lärare generellt, och hennes undervisning. 

 
Varje år i ettan så bjuder en familj hem dom som går i ettan till sin herrgård, för att visa hur området 

såg ut förr i tiden. Så dom ger lite bakgrundsfakta och dom har ett museum på gården. Så det brukar 

man kunna använda sig av. 
 

Vid ett annat tillfälle under intervjun återkommer Amanda till Lantskolans geografiska läge. När 

vi diskuterar innehållet i SO, berättar hon att det finns delar av SO-undervisningen som hon 

tidigare haft svårt att undervisa i. Att berätta om åkermarker, fjäll och landsbygd har varit ett 

sådant område, men hon menar att eleverna på Lantskolan har fler referenspunkter att knyta an 

till inom dessa ämnesområden vilket hjälper henne i SO-undervisningen. 

4.6 “Att göra det lustfyllt” - Elevers påverkan på SO-undervisning 

Inför varje arbetsområde brukar Cathrine fråga eleverna vad de kan och vad de vill ta reda på. 

Hon tycker det är viktigt att eleverna får utforska det de är intresserade av. Vi frågar henne hur 

hon hanterar elevnära aktuella händelser, och Cathrine menar att det är situationsanpassat och 

mycket beror på vad eleverna själva tar upp. Hon säger också att hon vet att vissa arbetssätt 

passar olika elever bättre och sämre och därför ser hon variation som viktigt.  
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På frågan om vad som inspirerar Hanna säger hon att eleverna är en tydlig utgångspunkt i hennes 

SO-undervisning: 

 
Det är nog barnen, vad som har funkat bra innan och vad dom är intresserade av. Till exempel så är ju 

nordisk mytologi en så jätteliten del i  kursplanen, men det är ju nåt som dom älskar. Då får man 

försöka få in lite andra delar där också [...] dom skulle kunna jobba med det i ett år, om dom fick.  
 

Hanna berättar även hur hon ofta utgår från eleverna i hennes val av arbetssätt, och att hon alltid 

låter eleverna arbeta parvis i SO. Att låta eleverna arbeta två och två har dock inte alltid varit 

självklart för henne, eftersom hon var orolig för att inte kunna kontrollera hur arbetsfördelningen 

skedde eleverna emellan. Hon har dock märkt att om hon låter samma par arbeta tillsammans 

under en längre tid blir de mer samspelta och ser då själva till att de arbetar ungefär lika mycket. 

Inför ett nytt arbetsområde frågar Hanna eleverna vilka arbetssätt de vill använda, och då brukar 

dessa samarbeten vara populära. Hon ser till att varje ämne behandlas på flera olika sätt, till 

exempel att hon berättar något, som de sedan får läsa om och se en film om. På så sätt menar 

Hanna att alla får en chans att ta till sig kunskaperna på ett sätt som passar dem, i likhet med 

Cathrines resonemang.  

 

Variation under arbetspassen är inget som Amanda lyfter fram som centralt för hennes 

undervisning på Lantskolan. Däremot ser hon alltid till att eleverna får arbeta praktiskt i någon 

form: “Man behöver ju inspirera dem och göra nåt praktiskt för att dom verkligen ska få in 

[kunskapsinnehållet]”. Under intervjun refererar Amanda ofta till ett arbete i historia, där 

eleverna fick spela in filmer om stenåldern med egenskrivet manus och egentillverkad rekvisita. 

Detta menar hon var ett mycket lyckat arbete, där hon utgick från vad eleverna tycker är roligt. 

 
[Dom får göra] en film, för dom gillar ju det här tekniska. Dom älskar ju att göra sånt, men hur ska 

man få in det i vardagen? Det är inte alltid så lätt. Men då tänkte jag att jag ska göra en film. 
 

Vi frågar då huruvida eleverna och deras intressen är något hon ofta tänker på när hon planerar 

sin undervisning. 

 
Ja, att göra det lustfyllt. Visst man kan läsa en bok men det går in här och ut där. När man får göra 

något praktiskt, och att kunna prata om det, så blir det lättare för dom att komma ihåg. 
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När eleverna på Stadsskolan tar upp något som har hänt, till exempel terrorattackerna i Paris 

2015, ser Hanna till att prata om det med eleverna. Hon tycker att det är svårt eftersom hon tror 

att några elever i klassen är lite känsligare och skyddas från nyheter och aktuella händelser 

hemma. Hon ser ändå aktuella händelser som en självklar del av undervisningen i SO, för att 

kunna undvika att eleverna går runt och spekulerar på egen hand.  

 
Då är det ju bättre att berätta hur det faktiskt är. För oftast när dom överdriver så är det ju för att dom 

är rädda eller oroliga eller vill veta hur det faktiskt ligger till. 
 

Hanna brukar också försöka lyssna in vad eleverna pratar om och utifrån det ta upp ämnet för 

diskussion i klassen, och hon nämner tiggeri som exempel. Genom att först låta eleverna 

diskutera de tankar och funderingar de har med varandra, och på så vis ha elevernas tankar som 

utgångspunkt, undviker hon att begränsa deras tankar. 

4.7 Sammanfattning 

Läroplanen påverkar i hög grad vilket innehåll som används i SO-undervisningen, vilket också är 

fallet i användandet av läromedel, och framförallt arbets- och textböcker. Läromedlen påverkar 

också vilka arbetssätt som används. Lärarnas berättelser visar att det finns en frihet i hur 

styrdokument och läromedel kan användas. Klart är dock att de fungerar som nyttiga hjälpmedel i 

SO-undervisningen. Intressen och erfarenheter är något som påverkar lärarna, både i planering 

och genomförande av SO-undervisningen. I vilken grad lärarna låter sina egna intressen styra 

undervisningen verkar bero på hur säkra de känner sig i ämnet. Den ämnesdidaktiska 

kompetensen poängterar alla lärare som viktig, och Amanda talar särskilt om att denna utvecklas i 

takt med att hennes erfarenhet ökar. Skolkontext och elever är sådant som kan skapa möjligheter, 

men också begränsa, SO-undervisningen, vilket blir synligt på olika sätt i lärarnas berättelser. 

Hanna och Amanda ser eleverna som en tydlig inspirationskälla till sin undervisning och Cathrine 

utgår ofta från elevernas intressen vid nya arbetsområden. Samtliga lärare påtalar variation som 

viktigt för att alla elever ska få arbeta på ett sätt som passar dem.  
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5. Analys 

I vårt analysarbete har vi tematiserat resultatet enligt avsnitten i kapitel 4. I den här delen av 

arbetet analyseras resultatet med hjälp av tidigare beskrivna teorier och studier. I detta avsnitt har 

vi även sammanfogat delar av resultatet för att bilda tre teoretiska renodlingar av lärares 

förhållningssätt i SO-undervisning, som vi valt att kalla för idealtyper. Detta gör att avsnitt 4.1 

och 4.2 ligger till grund för idealtyp 1, avsnitt 4.3 och 4.4 ligger till grund för idealtyp 2 och 

avsnitt 4.5 och 4.6 ligger till grund för idealtyp 3. Rubrikerna för idealtyperna är tänkta att 

signalera vilket håll styrningen kommer ifrån, givet att läraren är central vid planering och 

genomförande av SO-undervisning. 

 

Idealtyperna som beskrivs och diskuteras nedan ska förstås som teoretiska renodlingar av lärares 

sätt att planera och genomföra sin undervisning i SO-ämnena. Med teoretiska renodlingar menar 

vi att de är generaliseringar av förhållningssätt hos lärare. Vi vill dock poängtera att det inte per 

automatik innebär att varje enskild lärare styrs av en idealtyp, de ska snarare ses som 

komplementära då läraryrket är dynamiskt. Idealtyperna ska ses som ett analysverktyg för att 

närmare förstå lärarnas sätt att tänka kring SO-undervisning. Det är heller inte vår tanke att låsa 

respektive idealtyp till någon specifik undervisningstradition, tolkningarna i avsnitt 2.1 

Undervisningstraditioner används istället för att förstå specifika ansatser inom respektive 

idealtyp. 

5.1 Att styras uppifrån - Idealtyp 1 

Denna idealtyp präglas av hur ett givet innehåll, det vill säga kursplanerna i de 

samhällsorienterande ämnena samt läromedel, styr undervisningens form. Som nämnts tidigare 

kan läroböcker ses som en konkretisering av läroplanen (Wickström, 2012). Detta synsätt blir 

dock problematiskt om man inte som lärare kritiskt granskar läroböckerna (Skolverket, 2015b) 

samt noggrant reflekterar över hur läroboken bör användas (Hermansson Adler, 2014, s. 62). 

 

Samtliga intervjuade lärare har arbetat både efter Lpo 94 och Lgr 11, och är enhälligt positiva till 

införandet av Lgr 11. Genom att låta Lgr 11 spela en framträdande roll i planering och 

genomförande av undervisningen kan läraren kontinuerligt förankra undervisningen i ett på 

förhand givet kunskapsinnehåll. Det skapas en trygghet i att undervisningen genomförs i relation 

till styrdokument. Samma trygghet kan även finnas i att ha läromedel att luta sig mot i 

undervisningen. Ett noggrant och reflekterat val av läromedel, i synnerhet läroböcker, gör att 
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dessa kan involveras i undervisning i den mån läraren upplever att det finns behov för 

(Hermansson Adler, 2014, s. 62). Lärarna i denna studie använder samma lärobok på olika sätt, 

men samtliga påvisar en medvetenhet och en tanke bakom hur läroböckerna involveras i 

undervisningen. På samma sätt uppvisar de en medvetenhet inför att granska andra läromedel, så 

som filmer och TV-program. 

 

En läroplansstyrd undervisning bjuder även in läraren till att synliggöra läroplanens centrala 

innehåll och kunskapskrav för eleverna, vilket resultatet vittnar om kan ta sig uttryck på flera 

olika sätt, både muntligt och i textform. Undervisningen får då ett tydligt innehåll och syfte som 

åskådliggörs och motiveras för eleverna. Genom att undervisningen har ett tydligt mål blir 

eleverna medvetna om sitt eget lärande, vilket är i enlighet med den kognitivistiska synen på 

eleven som aktivt reflekterande över sitt eget lärande (Säljö, 2012). 

 

Cathrine och Hanna har båda tagit fasta på särskilda formuleringar i Lgr 11 och i Cathrines fall 

har detta inneburit att hon lägger ett större fokus vid att eleverna får samtala och reflektera, 

framför allt i religionskunskapsundervisningen. Hanna har tagit fasta på formuleringarna jämföra 

och reflektera och utifrån dem skapat ett eget material där eleverna ska fokusera på att jämföra 

till exempel länder, religioner eller historiska tidsepoker. På så vis styr läroplanens formuleringar 

lärares val av arbetssätt i en viss riktning. 

 

Alla lärare har på något sätt fått en bredare undervisningsrepertoar i SO, tack vare införandet av 

Lgr 11. Detta har blivit särskilt tydligt i Cathrines och Hannas berättelser. Det givna, tydliga 

kunskapsinnehållet bidrar också med en trygghet till lärarnas planering, vilket har gjort att 

samtliga lärare har kunnat fokusera än mer på att erbjuda varierade arbetssätt. Ett förhållningssätt 

som styrs av styrdokument och läromedel riskerar dock att leda till att ett institutionaliserat 

innehåll “bockas av” utan att se till lärare och elevers intressen, och utan att förankra 

undervisningen i verkligheten. Det blir således viktigt att använda läroplanen som stöd och 

inspiration, och inte som den enskilt styrande komponenten för planering och genomförande av 

SO-undervisningen. 

5.2 Att styras inifrån - Idealtyp 2 

Hultin (2007, s. 321) lyfter fram läraren som ansvarig för elevernas kunskapsutveckling. Vi ser 

att ämnesdidaktisk kompetens är av vikt för att lärare ska kunna ta välgrundade beslut i 
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undervisningen (Odenstad, 2014), egna erfarenheter och intressen påverkar också 

undervisningens utformning på olika sätt. Tidigare forskning har visat att erfarna lärare i många 

fall har en bredare och mer variationsrik undervisningsrepertoar (Jarhall, 2012, s. 56). Ett särskilt 

intresse hos en lärare kan också styra undervisningen i en viss riktning och göra att vissa 

ämnesområden behandlas mer än andra. Elever kan ges möjlighet att ställa fler frågor inom 

områden där läraren har intresse och kompetens. 

 

Amanda, som inte har utbildning eller behörighet i SO, menar att hon genom erfarenhet har 

utvecklat ett intresse för ämnet och att hon genom att ta till vara på andras erfarenheter skulle 

kunna utveckla sin ämnesdidaktiska kompetens ytterligare. Genom detta blir det tydligt att 

intressen, erfarenheter och ämnesdidaktisk kompetens hänger nära samman, vilket även 

Schüllerqvists och Osbecks (2009) studie har visat. Hanna säger att hon efter att ha fått tillfällen 

att utveckla sin ämnesdidaktiska kompetens i SO känner sig mer professionell. Genom att Hanna 

fått utveckla denna kompetens känner hon att hon i högre grad är förtrogen med 

kunskapsinnehållet i SO och kan lägga en större del av sin planeringstid på arbetssätt. På detta 

sätt ger hög grad av ämnesdidaktisk kompetens ett större utrymme för genomtänkta arbetssätt i 

SO. Goda ämneskunskaper och ett intresse för ämnet ger också goda förutsättningar för att ha 

öppna och breda samtal och diskussioner tillsammans med eleverna.  

 

Idealtypen har hittills beskrivits som en samverkan mellan lärares intressen, erfarenheter och 

ämnesdidaktiska kompetens, dessa samverkar dock inte alltid. När till exempel intressen blir det 

enda som styr undervisningen riskerar undervisningsrepertoaren att begränsas till arbetssätt som 

läraren i fråga känner sig bekväm med, och som inte nödvändigtvis är bäst lämpade för 

inlärningssituationen. Vid tillfällen Amanda tycker ett ämnesområde är ointressant eller svårt 

säger hon att hon begränsas i sina val av arbetssätt. Även om läraren ses som ansvarig för 

undervisningen är läraren inte den enda aktören i skolan, och lärarens yrkesutövande påverkas 

ofrånkomligen av företeelser på såväl samhällelig nivå som på skolnivå. 

 

Inledningsvis slog vi fast att läraren är ansvarig för elevers kunskapsutveckling. Således vore det 

rimligt att anta att lärarens egenskaper är centrala för undervisningens utformning. De egenskaper 

som är styrande för denna idealtyp - intressen, erfarenheter och ämnesdidaktisk kompetens - bör 

samverka för att detta förhållningssätt ska fungera på bästa sätt. Om dessa samverkar skapas 

förutsättningar för läraren att ha en bred och varierad undervisning där det finns utrymme för 

frågor, diskussioner och en kontinuerlig dialog mellan lärare och elever. I den kommunikationen 
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av tankar, idéer och erfarenheter framträder Deweys teorier om kommunikation som en 

förutsättning för lärande (1999, s. 38 f.f.). Det kan bli problematiskt att låta någon av dessa 

egenskaper dominera. För mycket fokus vid lärarens egna intressen inom ämnet riskerar innebära 

att vissa ämnesområden helt väljs bort till förmån för områden som intresserar läraren. Att ha 

goda ämneskunskaper utan ett intresse kan få undervisningen att verka oinspirerande, och att 

endast styras av sina erfarenheter kan göra att material och arbetssätt inte anpassas till 

undervisningssituationen.  

5.3 Att styras utifrån - Idealtyp 3 

Eleven och kontexten är sådant som kan styra hur lärare planerar och genomför sin undervisning, 

men inte själva kan påverka. Med kontext avses all yttre påverkan såsom skolans geografiska 

läge och föräldrar. På samma sätt är eleven och elevsammansättningen sådant som kan styra 

undervisningen, och som är bortom lärarens kontroll. Kontexten, såväl som de många olika röster 

elever genererar i skolan, kan innebära utmaningar men också möjligheter. En grundförutsättning 

för detta förhållningssätt är att undervisningen ska vara engagerande och kännas relevant för 

eleverna (Liberg, 2012, s. 223 f.). Kontext som i vissa fall kan ses som begränsande, kan i andra 

fall bli en stor tillgång för en engagerande och relevant SO-undervisning. 

 

Samtliga lärare har tidigare arbetat på skolor där de undervisat i större grupper med högre grad av 

mångfald, men lyfter fram olika aspekter av hur det påverkat undervisningen och valen av 

arbetssätt. I en heterogen grupp finns en större variation bland elevers tankar och erfarenheter. På 

det sättet kan en heterogen grupp bidra med ett mer varierat kunskapsinnehåll och ge läraren 

större möjlighet att planera undervisningen utifrån det innehåll som eleverna bidrar med. 

Cathrine, som alltså bytt arbetsplats från Mångfaldsskolan till Medelskolan, berättar hur olika 

referenspunkter eleverna på respektive skola har i samhället. I sådant fall blir det centralt i detta 

förhållningssätt att anpassa undervisningen efter eleverna, exempelvis genom att olika elever har 

olika behov av exkursioner och studiebesök. Ett biblioteksbesök kan betyda helt nya perspektiv 

för vissa elever, medan det för andra inte bidrar med någonting nytt. 

 

På lågstadiet är föräldrar en naturlig del av kontexten. Lärarnas berättelser ger oss både en bild av 

föräldrar som en tillgång och som en begränsning av SO-undervisningen. Föräldrar kan bidra 

med berättelser från sitt yrkesliv genom att besöka en klass, vilket kan levandegöra SO-

undervisningen och skapa referenspunkter för eleverna. Samtidigt kan deras åsikter om vilka 
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ämnen och händelser som läraren tar upp i klassrummet påverka SO-undervisningens utformning. 

Cathrine har haft nyhetsinslag som en del av sin SO-undervisning i årskurs 2, men har på grund 

av föräldrars reaktioner valt att tills vidare utesluta dem. Halvarsson Britton (2014, s. 186) menar 

att elever kan stöta på svåra frågor även utanför skolan. Skolan är ett bra forum att ta upp aktuella 

händelser, då det finns utrymme i SO-undervisningen att hantera dem, diskutera och reflektera. 

Om elever stöter på nyheter utanför skolan finns inte alltid tillfälle för efterarbete, vilket i sin tur 

kan leda till att elever utvecklar fördomar eller förvrängda uppfattningar. Genom ett reflekterat 

för- och efterarbete kring aktuella händelser kan eleverna utveckla sitt eget tänkande. I och med 

det kan detta inslag i SO-undervisningen motiveras, varpå det blir relevant att tydliggöra syftet 

med ett sådant inslag även för föräldrar. 

 

Något som spelar en viktig roll i variationen av arbetssätt i Hannas SO-undervisning är 

Stadsskolans geografiska läge. Exkursioner och studiebesök i olika former är ett naturligt inslag i 

en varierad SO-undervisning och skolans geografiska kontext blir således avgörande för vilken 

typ av exkursioner som är möjliga. Utrymmet att involvera dessa typer av undervisningsformer 

styrs även av elevantal, vilket Amanda vittnar om. Även om variation i arbetssätt påtalas som 

viktig i samtliga berättelser, är också återkommande arbetssätt en viktig komponent i lärarnas 

SO-undervisning. Hannas arbete med samarbetspar sträcker sig över flera ämnen och eleverna 

paras ofta ihop på ett sätt så att de elever som arbetar tillsammans på något sätt kan dra nytta av 

och utmana varandra. Genom att lägga tid på att samarbetsparen blir välfungerande blir eleverna 

resurser för varandra och kan i samspelet med varandra uppnå sin fulla lärandepotential, i 

enlighet med Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen. 

 

Elever kan på många sätt vara en inspirationskälla för SO-undervisningen, både vad gäller 

kunskapsinnehåll men även vilka arbetssätt som används i undervisningen. Amanda ser elevernas 

intressen som sin största inspirationskälla vid planering av SO-undervisningen, hon ser det som 

sin uppgift att hitta på arbetssätt som eleverna finner lustfyllda. Detta gör att hon hittar på nya 

tekniska arbetssätt och att hon förankrar kunskapsinnehållet i verkligheten genom praktiska 

utföranden. På så vis kan lärare använda elever som inspirationskälla för att hitta på nya 

arbetssätt som passar många eller alla elever i en grupp, vilket kommer variera i takt med att 

samhället förändras. 

 

Elever och kontext är sådant som i första hand inte kan påverkas av läraren, men som läraren 

behöver hantera. Att utgå från elever och undervisningskontexten innebär alltså både 
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begränsningar och möjligheter; det kan både öka och minska lärarens friutrymme. I lågstadiet där 

lärare har nära kontakt med föräldrar kan deras åsikter påverka lärares friutrymme. Att ha detta 

som utgångspunkt för undervisningens utformning kan innebära att det är lätt att motivera 

eleverna till lärande, därtill att läraren utmanas att variera och förnya undervisningen. Att helt 

bortse från sin position som lärare kan dock innebära risker. Lärarens institutionella roll som 

ledare i en klass (Dewey, 1999, s. 39) blir särskilt viktig för elever i de yngre skolåren. Inom SO-

ämnena ska dessutom stora frågor behandlas och det kan hävdas att det finns vissa institutionella 

aspekter, såsom lärarens roll som ledare och krav från styrdokument, som gör det problematiskt 

att endast utgå från elever och kontext. 

5.4 Sammanfattning 

Vi har i detta kapitel lanserat tre idealtyper för lärares förhållningssätt gällande planering och 

genomförande av SO-undervisning. Idealtyperna bygger på att lärare kan styras från tre olika 

håll; uppifrån (styrdokument och läromedel), inifrån (den enskilda läraren) samt utifrån (elever 

och kontext). Ingen av dessa tre utgångspunkter framträder som optimal att fungera oberoende av 

någon annan då det finns uppenbara brister med att styras av endast ett av förhållningssätten. 

Idealtyperna bör istället ses som komplementära och fungerar bäst i samverkan med varandra. 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är det omöjligt att exempelvis läraren agerar utan att ta 

hänsyn till sin elevgrupp eller den kontext undervisningen befinner sig i. Det finns också lagar 

som är tydliga angående lärares och elevers samverkan med läroplanen. Därtill krävs aspekter av 

samtliga tre idealtyper för att eleverna ska kunna utvecklas till aktiva samhällsmedborgare i en 

föränderlig värld. 

 

Respektive idealtyp kan också innebära ett tydligare fokus på särskilda arbetssätt. Att styras av 

läromedel kan innebära att texter behandlas genom exempelvis högläsning och kognitiva samtal, 

att styras av sina intressen eller erfarenheter kan innebära att läraren introducerar ämnesområden 

med föreläsningar och lämnar utrymme för diskussion. Att styras av eleverna kan innebära att ny, 

elevnära teknik tar plats i undervisningen. Det finns således goda anledningar att kombinera och 

balansera idealtyperna; för en bred och variationsrik SO-undervisning. 
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6. Slutsatser och avslutande diskussion 

Den här studien har syftat till att undersöka hur lärare i de tidiga skolåren går tillväga vid 

planering och genomförande av SO-undervisning, med fokus på arbetssätt. I intervjuer med tre 

lärare har undervisningsmönster i SO-undervisningen blivit tydliga. Lärarna i denna studie utgår 

från styrdokument, läromedel, sina intressen och erfarenheter, sin ämnesdidaktiska kompetens, 

sina elever och kontexten när de planerar och genomför sin SO-undervisning. Dessa mönster har 

legat till grund för de förhållningssätt som här har lanserats som idealtyper. Dessa har beskrivits 

som teoretiska renodlingar, vår tanke är att de är komplementära och fungerar bäst i samverkan 

med varandra. 

 

Våra idealtyper är baserade på intervjuer med tre SO-lärare på lågstadiet, vilka arbetar på skolor i 

olika områden inom samma kommun. De har också erfarenheter från skolor med ytterligare 

olikheter som gör att vi kan anta att vårt resultat och analys talar för att fler lärare än dessa tre 

utgår från samma förhållningssätt. Eftersom vårt uppsatsämne är tämligen outforskat har vår 

studie lett till skapandet av egna teorier, som kan bli hjälpsamma eller rent av applicerbara på 

kommande studier inom samma område. Vissa aspekter av idealtyperna blir specifika för SO-

undervisning. Eftersom diskussions- och tolkningsutrymmet inom SO är större än i till exempel 

matematik, är vår tolkning att idealtyperna inte är direkt applicerbara inom studier av andra 

ämnen, det krävs en omtolkning av dem för att de ska bli hjälpsamma. Cathrine menar 

exempelvis att utrymmet för och behovet av variation i undervisningen är större inom de 

samhällsorienterande ämnena. Vår mening är dock att idealtypernas generella innebörd går att 

använda för att förstå undervisningen även i andra ämnen. 

 

Schüllerqvist och Osbeck (2009) menar att en bred undervisningsrepertoar tenderar präglas av 

erfarenhet. Berättelserna i vår studie vittnar dock om att det finns fler aspekter än bara intressen 

och erfarenheter som påverkar lärarens undervisningsrepertoar. Läroplanens och läromedlens 

framträdande roll som ett grundläggande förhållningssätt har blivit tydligt i denna studie i högre 

grad än tidigare studier på högstadiet och gymnasiet. Lgr 11 har inneburit stora förändringar för 

undervisningen på lågstadiet, den är också relativt ny, vilket kan vara orsak till att den fått en så 

framträdande roll i lärarnas berättelser.  

 

Att styras inifrån, det vill säga av intressen, erfarenheter och ämnesdidaktisk kompetens, påverkar 

inramningen av SO-undervisningen på ett sådant sätt att den utgår från lärarens perspektiv. Att 
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detta återspeglas i undervisningen kan även medföra att eleverna tilldelas lärarens perspektiv, 

exempelvis genom att eleverna utvecklar de av lärarens intressen som blir mer framträdande i 

SO-undervisningen. Cathrine och Hanna upplever att eleverna intresseras av undervisningen när 

de själva är intresserade av ämnet. Detta gör dock att elevernas intressen styrs av vad lärarna 

tycker är intressant, vilket å ena sidan kan vara positivt; att elever utvecklar intressen inom SO. Å 

andra sidan, om man drar det till sin spets, kan det bli problematiskt om elever utvecklar intressen 

enbart på grund av vad lärare finner intressant. 

 

Något som tidigare tagits upp men som kan diskuteras ytterligare är hur friutrymmet påverkas när 

lärare styrs utifrån. Detta kan exemplifieras med föräldrars påverkan på SO-undervisningen, som 

både kan vara en tillgång men även begränsa läraren. På samma sätt kan geografiskt läge både 

vara en tillgång och en utmaning. På Stadsskolan tar man tillvara på stadsmiljön som omger 

skolan, samtidigt som stadsmiljö kan vara begränsande inom andra delar av SO-undervisningen. 

Således är idealtyp 3 komplex eftersom olika aspekter av elever och kontext kan ses som 

tillgångar eller begränsningar beroende på hur läraren uppfattar dem. Vissa begränsningar kan 

vändas till tillgångar. Annat som begränsar lärarens friutrymme kan inte vändas till tillgångar, 

men kan hanteras på ett sätt som minskar dess påverkan på SO-undervisningen.  

 

Införandet av Lgr 11 har upplevts som positivt av samtliga lärare i denna studie, och de 

poängterar alla hur viktig den varit för att tydliggöra syftet med SO-undervisningen. Lärarna 

upplever att läroplanen bidrar med ett tydligt innehåll, men de känner att de har stora 

valmöjligheter vad gäller arbetssätt. Resultatfokuserade läroplaner, vilket Lgr 11 är,  har 

kritiserats för att inbjuda till traditionell katederundervisning (Wahlström, 2015, s. 89). Den 

behavioristiska undervisningstraditionen har inte alls blivit synlig i lärarnas berättelser, vilket gör 

att vi kan anta att Lgr 11 erbjuder mer än så. Detta medför ett ökat behov av att studera och 

medvetandegöra SO-undervisningens utformning och utvecklingsmöjligheter. Förutom att bidra 

till medborgarfostran erbjuder SO-undervisningen en plats att diskutera historiska, nutida och 

framtida händelser som bidrar till elevers förståelse av världen vi lever i. Det är som Amanda 

säger om de samhällsorienterande ämnena: “Det är ju inget bi-ämne”. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Informationsbrev 

Hej, 
 
Vi heter Linnea Almqvist och Petter Fredrikson, och studerar grundskollärarprogrammet, 
inriktning F-3, på Örebro Universitet. Denna termin ska vi skriva ett självständigt arbete med 
inriktning på de samhällsorienterade ämnena, och vårt arbete kommer att fokusera på SO-
undervisningen. Du har uppgett att du är intresserad av att delta i en intervju, och vi är 
tacksamma för ditt engagemang. Tanken med detta brev är att du ska få ytterligare information 
om studien och intervjuns upplägg. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka arbetssätt lärare i de tidiga skolåren väljer och 
väljer bort i SO-undervisningen och varför, samt hur de upplever att dessa arbetssätt fungerar. 
Med detta arbete hoppas vi kunna bidra med berättelser från verksamma lärare, där de ges 
utrymme att berätta om hur de tar sig an SO-undervisningen med fokus på deras val av 
arbetssätt.  
 
Intervjun kommer i första hand fokusera på planering och genomförande av SO-undervisning, 
och vi är intresserade av att fördjupa oss i frågan om val av arbetssätt. För att samtalet ska bli 
så givande som möjligt kan du gärna ta med en lektionsplanering som du anser varit särskilt 
lyckad, eller som du på annat sätt finner intressant att diskutera. 
 
Vi vill understryka att alla lärare och skolor som deltar i våra intervjuer självklart kommer att 
anonymiseras i vår uppsats. Vi kommer, med ert samtycke, att spela in intervjuerna, som 
kommer raderas så snart vi transkriberat dem. I mån av möjlighet kommer vi båda vara på plats 
vid intervjun. Har du fler frågor om det rent praktiska kring intervjun, eller vill veta mer om vårt 
ämne, går det bra att höra av sig. 
 
Vi ser fram emot att träffas enligt avtalad tid! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Linnea Almqvist & Petter Fredrikson 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 
Bakgrund 
 

● Lite om dig själv. Namn, bakgrund, hur länge du arbetat som lärare och på vilka skolor 
och i vilka årskurser. 

● Bakgrund inom SO-undervisning. 
 
 
SO-undervisningen 
 

● Hur går du tillväga när du planerar och undervisar i SO-ämnena? (Innehåll, arbetssätt, 
kontext, klassammansättning, mål/kunskapskrav) 

○ Planerar du SO-lektioner eller historielektioner, religionslektioner osv.? 
○ Ser denna arbetsprocess olika ut beroende på vilken årskurs du undervisar? 

(åk1-3) 
● Hur får du idéer och inspiration till din SO-undervisning? 
● Finns det något ämnesområde inom SO som särskilt intresserar dig? 

○ Finns det något område du finner mindre intressant? 
○ Finns det något område du finner svårt att undervisa om? 

● Upplever du att din undervisning har förändrats i och med att Lgr 11 infördes? 
○ Hur ser du på kursplanerna och det centrala innehållet i SO? 
○ Synliggörs kunskapskraven i SO i din undervisning? Hur? 

● Hur förhåller du dig till att SO innebär många nya begrepp för elever? (Krävs läs- och 
skrivkunnighet i många fall) 

○ Hur skiljer sig begreppshanteringen i åk 1-3? 
● Hur skiljer sig undervisningen i SO från andra ämnen? 

○ Liknar SO-undervisningen undervisningen i något annat ämne? 
● Vad, i din mening, har påverkat din syn på ämnet mest? Vad är det som gör att du 

fokuserar på det du gör? (ex. åren i yrket? Universitetet? Läroplan/kursplan? 
Engagemang utanför skolan? Intresse?) 

 
 
Arbetssätt i SO-undervisningen 
 

● Vad påverkar dig i dina val av arbetssätt i SO? (Lgr 11, skolans geografiska läge, 
ekonomi, elever, föräldrar etc.) 

● Finns det något arbetssätt som återkommer i din SO-undervisning? 
○ Finns det något arbetssätt du sällan väljer? 

● Känner du dig friare i val av arbetssätt inom något särskilt ämnesområde? Varför? 
● Finns det något ämne du upplever att du är mer “fast” i vissa sätt att undervisa? Varför? 
● Upplever du att det finns utrymme för att låta elever själva välja arbetssätt/vara med och 

påverka valen av arbetssätt? 
● Vilken roll har läroböcker i din SO-undervisning? 
● Använder du dig av dagsaktuella händelser i undervisningen på något sätt? 

 


