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Sammanfattning 
 

Denna uppsats behandlar hur olika lärare på gymnasiet undervisar i ämnet samhällskunskap. I 

undersökningen har en komparativ intervjustudie genomförts med lärare på kommunala 

gymnasieskolor, gymnasiefriskolor och kommunala gymnasiefriskolor. Utifrån dessa 

lärarintervjuer studeras såväl likheter som variationer i olika undervisningssätt och 

pedagogiskt synsätt och hur de lägger upp sin undervisning i ämnet samhällskunskap. Har 

också tolkat de olika synsätt och arbetssätt som framkommer i intervjuerna med hänvisning 

till relevanta bakomliggande sammanhang, framförallt de olika skolformernas betydelse. 

Lärarnas könstillhörighet beaktas även i analysen. Då det studeras om det finns skillnader i 

hur kvinnliga och manliga lärare undervisar? Resultaten från intervjustudien diskuteras vidare 

ur ett sociologiskt perspektiv som gör det möjligt att problematisera vilka konsekvenser olika 

pedagogiker och undervisningsformer får i mötet med elever från olika sociala bakgrunder 

och sammanhang.  

Undersökningen har visat bland annat att lärare på kommunala gymnasiefriskolor och 

kommunala gymnasieskolor har betydligt mer personligt utrymme att påverka sin egen 

undervisning. Eleverna har även större inflytande över sin utbildning på dessa skolor än de 

elever som studerar på friskolor, som har ett mer toppstyrt upplägg. Ser även att det finns 

skillnader mellan de olika skolorna med användandet av teknik och studiebesök. Friskolorna 

har i motsats till den kommunala friskolan och kommunala skolornas lokaler som är betydligt 

mer anpassade för arbetet som bedrivs i dagens skola.  
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1. Inledning 
 

Inom skolforskning och didaktikforskning finns det ett visst mått av material om hur lärare 

undervisar. Men så är inte fallet inom forskningen om undervisning i just samhällskunskap, 

vilken är mycket bristfälligt. Det skulle dels kunna bero på att ämnet samhällskunskap inte var 

något eget ämne för än på 1960-talet och blev kärnämne i och med Lgy –70. Det skulle även 

kunna bero på att samhällskunskap är ett ämne som har en snabb förändringstakt och därför 

känns svårare att forska kring. Detta gör dock inte att det blir mindre intressant, det blir 

snarare viktigare att undersöka just hur undervisning sker i detta ämne. Samtidigt är en av 

skolans uppgift att förbereda eleverna inför det kommande arbetslivet. Detta gör att skolan 

och dess undervisning kanske måste moderniseras – eller har skolan klarat av detta själv?. I 

denna uppsats studeras detta område med anknytning till den vidare utbildningsdebatten som 

under senare tid aktualiserat flera principiellt viktiga frågeställningar. Å ena sidan ställs allt 

högre krav på att undervisningen i dagens skolor anpassas till arbetslivet och hänger med i 

den snabba såväl samhällelig som teknologiska utvecklingen. Å andra sidan kan dessa krav på 

ökad arbetslivsanknytning också relateras till andra vidare målsättningar för skolan som 

livslångt lärande och att förbereda unga i enighet med bildningsideal och medborglig fostran. 

Vilken roll spelar den traditionella undervisningen idag på olika skolor, sett mot denna 

bakgrund? Vilka nya typer av pedagogiker och arbetssätt utvecklas som alternativ till den 

traditionella undervisningen? Vilka pedagogiska ideal och synsätt blir synliga om vi istället 

för politiska styrdokument och den allmänna utbildningsdebatten vänder oss till lärare vid 

landets skolor och den konkreta undervisnings praktiken. Har dagens lärare i samhällskunskap 

på våra svenska gymnasieskolor hängt med i utvecklingen och bildat en skola i tiden?   Den 

snabba förändringstakten gör också att skolans undervisningsformer och arbetssätt behöver 

belysas på olika sätt. Frågan är om man ska ha traditionell katederundervisning eller om det 

krävs att undervisningen moderniseras, men frågan är då vad man istället skulle kunna 

använda i stället. Men det är också intressant och värt att studera detta område med tanke på 

den utbildning detta examensarbete skrivs i och därmed också det framtida arbetslivet som 

väntar efter examen, som lärare på gymnasieskolan i ämnet samhällskunskap.       

 

 

 



1.1. Syfte/problemformulering 

 

Syftet med denna uppsats är att belysa hur olika lärare på gymnasiet undervisar i ämnet 

samhällskunskap. I detta syfte har en komparativ intervjustudie genomförts med lärare på 

kommunala gymnasieskolor, gymnasiefriskolor och kommunala gymnasiefriskolor. Utifrån 

lärarintervjuerna studeras såväl likheter som variationer i olika undervisningssätt och 

pedagogiskt synsätt och hur lärarna lägger upp sin undervisning i ämnet samhällskunskap. Ett 

vidare syfte är att tolka de olika synsätt och arbetssätt som framkommer i intervjuerna med 

hänvisning till relevanta bakomliggande sammanhang, framförallt de olika skolformernas 

betydelse. Lärarnas könstillhörighet beaktas även i analysen: Finns det skillnader i hur 

kvinnliga och manliga lärare undervisar? Resultaten från intervjustudien diskuteras vidare ur 

ett sociologiskt perspektiv som gör det möjligt att problematisera vilka konsekvenser olika 

pedagogiker och undervisningsformer får i mötet med elever från olika sociala bakgrunder 

och sammanhang.   

 

 Hur undervisar lärare på kommunala gymnasieskolor respektive gymnasiefriskolor 

och kommunala gymnasiefriskolor i ämnet samhällskunskap? 

 Hur reflekterar lärarna över sin undervisningspraktik och hur kommer olika synsätt på  

pedagogik, kunskap och elev- och lärarroller till uttryck bland lärarna? 

 

1.2. Didaktiskt syfte och frågeställningar 

 

I uppsatsens didaktiska inslag kommer jag att diskutera resultaten ur ett didaktiskt perspektiv. 

Kommer att lyfta fram de delar som kan anses positiva i undervisningen men också lyfta fram 

hur man som lärare skulle kunna förbättra undervisningen. I dessa fall kommer jag att visa på 

detta genom att lägga fram ett eget förslag i form av tillexempel en lektionsplanering eller en 

arbetsområdesplanering.  

 

 Vad finns det i lärarnas undervisning som är positivt och som man borde ta fasta på? 

 Går det att förbättra undervisningen och hur skulle man kunna förbättra den?  

 

  



1.3. Avgränsningar 

 

Det finns hur mycket som helst som är värt att undersöka inom detta ämne. Men jag har 

avgränsat denna uppsats till att undersöka undervisningsprocessen i dagens gymnasieskola i 

ämnet samhällskunskap. Detta har inneburit att innehållet i ämnet inte kommer att studeras. 

Detta val har gjorts på grund av det redan är undersökt och därför inte är lika intressant att 

studera. Jag kommer alltså att studera hur olika lärare undervisar i ämnet samhällskunskap i 

stort. Detta för att senare göra en fördjupning och följa undervisning i ett visst arbetsområde, i 

syfte att kunna visa på skillnader och likheter i undervisningen. Jag kommer personligen inte 

kunna vara med under några lektioner så får jag studera arbetsområdesplaneringar, 

lektionsplaneringar och diskutera med respondenterna.  

 



 

2. Metod 
 

Utifrån uppsatsens syfte har en kvalitativ intervjustudie genomförts med lärare inom olika 

skolformer. I det följande kapitel beskrivs intervjustudiens metodiska moment. Det görs 

parallellt med en metoddiskussion och olika metodologiska överväganden.     

2.1. Genomförande av undersökning  

 

Undersökningen har genomförts genom en kvalitativ metod, närmare bestämt kvalitativa 

intervjuer. Dessa intervjuer har genomförts både på kommunala gymnasieskolor, 

gymnasiefriskolor samt på kommunala gymnasiefriskolor. 

Intervjustudiens genomförande kan beskrivas som en komparativ ansats i kvalitativ 

bemärkelse; det vill säga jag har intervjuat ett antal olika lärare på ett flertal skolor för att 

upptäcka skillnader men också likheter mellan de enskilda lärarna och på de olika skolorna 

när det gäller olika arbetssätt. Eftersom studien är av kvalitativt slag och innebär att ett fåtal 

lärare intervjuas inom respektive skolform syftar naturligtvis inte den komparativa studien till 

att påvisa statistiskt underbyggda skillnader eller mönster utan snarare att synliggöra 

variationer inom de valda kategorierna. Å andra sidan möjliggör den kvalitativa ansatsen mer 

”tjocka” och innehållsrika data jämfört med statistiska analyser, till exempel enkäter, som inte 

ger samma utrymme för intervjupersonernas egna beskrivningar och erfarenheter. 

 

Genomförandet av dessa intervjuer har skett genom informella intervjuer. Det vill säga att jag 

kommer att föra mer av ett samtal med respondenterna utifrån ett antal teman som anknyter 

till uppsatsens syfte. Samtalets utveckling beror på lärarnas svar, deras svar leder till nya 

frågor och för samtalet vidare. Detta gör att jag måste vara beredd att gå oväntade vägar under 

samlandet av material, man kan helt enkelt inte förbereda insamlingen av material på ett 

detaljerat sätt innan.1 Istället för att använda mig av en detaljerad plan så kommer jag använda 

mig av en intervjuguide som är av en mer öppen art, vilket tar upp de teman som jag vill 

diskutera med läraren. Denna kommer att vara upplagd på ett sådant sätt så att upplägget visas 

i grova drag men att de valda specifika temana kommer att belysas. 

 

                                                 
1 Grönmo, S (2006), ”Metoder i Samhällsvetenskap”, sida 161 



Vid dessa samtal är det viktigt med att kommunikationen fungerar på ett bra sätt. Ett vanligt 

problem vid samtal av denna art är att det är en dålig kommunikation mellan den som 

intervjuar och den som blir intervjuad. Det kan då leda till att materialet blir försämrat. Detta 

underlättas av att redan innan mötet tänka på bland annat personens bakgrund, miljö och 

kultur. I detta fall vet man att det kommer att vara lärare som intervjuas och att intervjuerna 

kommer att hållas i deras vardagsmiljö, skolan. Detta gör att de känner sig mer hemma på 

platsen vilket göra att de är mer tillfreds, vilket kan göra samtalet bättre. Lärarna har själva 

fått välja tiden för intervjuerna i stor utsträckning, vilket inneburit att de inte har behövt känna 

sig stressade och kunde på ett bättre sätt svara på frågorna.  

Vid samtalet så ska intervjuaren föra samtalet så att den är relevant för undersökningen, men 

samtidigt så ska denne vara objektiv och neutral. Det för att inte påverka vad respondenten 

svarar.  

 

Samtalen har spelats in med hjälp av bandspelare. Det har gjort att jag helt kunde koncentrera 

mig på samtalen under intervjuerna. Det inspelade materialet gör det också möjligt att i 

analysfasen upprepade gånger gå igenom materialet för att inte missa någon 

betydelsedimension. De inspelade banden har skrivits ut ordagrant. Efter studiens avslutande 

kommer banden att raderas, för att hålla de inblandade personerna anonyma. All den 

information som kommer fram vid samtalen kommer jag att låta vara anonymt, i den 

meningen att man inte kommer att kunna peka ut de individuellt inblandande parterna.2 

     

2.2. Urval 

 

Valet av respondenterna har skett genom ett strategiskt urval, ett urval som passar till 

uppsatsens syfte. I undersökningen deltar sex lärare på fem olika skolor i tre olika kommuner, 

alla undervisar i samhällskunskap på gymnasiet, dels på samhällsvetenskapliga programmet 

och på industriprogrammet. Deras arbetsplatser är lite olika; det finns lärare från friskolor, 

kommunala skolor och kommunala friskolor. Själva tillvägagångssättet för att få tag på 

enskilda lärare är naturligtvis också betingat av praktiska omständigheter och kan i den 

bemärkelsen beskrivas som ett bekvämligshetsurval. Att urvalet av respondenterna ser ut som 

det gör beror på lite olika omständigheter.  Dels så har jag i detta val använt mig av personliga 

kontakter, det vill säga lärare jag fått kontakt med både under min tid på gymnasiet och på 
                                                 
2 Grönmo, S (2006), ”Metoder i Samhällsvetenskap”, sida 163ff 



universitetet. Men de flesta av respondenterna har jag kommit i kontakt med efter att jag hade 

kontaktat ett flertal lärare på ett flertal skolor och informerade vad jag har för avsikt att 

undersöka och undrade om de var intresserade av att delta. De lärare som deltar i 

undersökningen var de lärare som kontaktade mig och visade sitt intresse för en medverkan i 

undersökningen. Urvalet baseras alltså i den bemärkelsen på ett volontärurval, d.v.s. på 

frivillighet och eget intresse att delta hos respondenterna. Jag kände att jag ändå inte hade 

tillräckligt med respondenter, och ville ha en lärare till och som undervisade på ett 

industriprogram. Jag tog då kontakt med en skola som jag hade vetskap om att de hade just 

detta program och genom denna kontakt fick jag kontakt med den sista läraren i 

undersökningen. 

 

Syftet med det strategiska urvalet var att åstadkomma en variation i intervjuerna i enlighet 

med uppsatsens syfte att studera hur lärare på olika sorters skolor och olika program 

undervisar i ämnet samhällskunskap. Valet av antalet respondenter beror på den uppsatsens 

tidsram. Men även för att ha ett antal så att man kan se skillnader och likheter men även 

kunna dra slutsatser. Även om jag bara kommer att kunna dra slutsatser hur det ser ut på 

endast de undersökta skolorna. Men samtidigt inte för många så att det så att det skulle bli 

omöjligt att hinna med att studera varje respondent i den utsträckning som krävs för att kunna 

göra denna undersökning under den begränsade tiden som är till förfogande. 

  

2.3. Etiska ställningstaganden 

 

Vid vetenskapliga undersökningar måste man gentemot respondenterna visa etisk hänsyn och 

öppenhet. De måste skyddas från att råka ut för obehag i alla dess former. Därför har 

vetenskapsrådet kommit med forskningsetiska rekommendationer. Det finns fyra huvudkrav 

som den som genomför undersökningen ska ta ställning till. Dessa rekommendationer har till 

syfte att bilda regler för förhållandet mellan undersökaren och respondenterna. Det ska ske en 

avvägning mellan forskningens roll för utvecklingen och individskyddskravet, vilket innebär 

att man ska göra de negativa konsekvenserna för respondenterna så små som möjligt. Dessa 

fyra krav är dels informationskravet, vilket innebär att jag som undersökare ska informera 

respondenterna om allt som kan tänkas vara intressant för dem innan de väljer om de vill 

delta. Men även samtyckes kravet, vilket innebär att undersökaren ska låta respondenterna 



själva få välja om de vill delta i undersökningen eller inte. 3  Båda dessa uppnås genom att 

respondenternas deltagande i denna undersökning har varit helt frivilligt och de har fått all 

information angående intervjuerna och användandet av materialet innan de bestämt sig. 

 

Likaså ska konfidentialitetskravet uppfyllas. Detta innebär att man ska skydda respondenterna 

och deras identiteter från att obehöriga kan ta del av dem. Det gäller därför att vara varsam 

med information som kan medföra att obehöriga kan spåra information till den enskilde 

individen. Det sista kravet av dessa fyra är nyttjandekravet, vilket innebär att jag som 

undersöker inte får använda det insamlade materialet förutom i forskningssyfte.4 Dessa krav 

har i denna undersökning uppfyllts genom att alla respondenter i denna uppsats kommer att 

vara anonyma, vilket de fått klar information om innan intervjuerna genomfördes. De 

informerades också om att samtalet skulle spelas in, vilket ingen av dessa hade något emot. 

Materialet som skrivits ut utifrån banden har avidentifierats vilket gör att det inte finns någon 

möjlighet att utifrån dessa kunna identifiera respondenten. Ingen kommer att kunna härleda 

deras svar till den enskilda läraren, den enskilda skolan eller den enskilda orten. Detta genom 

att jag har anonymiserat respondenterna och deras arbetsplatser och de orter som de är 

verksamma på.  

 

De informella intervjuerna har spelats in på band och efter att dessa band har skrivits ut så 

raderas deras innehåll. Det för att hålla de inblandade personerna anonyma. Och materialet 

kommer att förstöras efter att undersökningen är genomförd. Det medför att informationen 

som givits genom intervjuerna enbart kommer att användas i det ändamål som det är inhämtat 

för. 

     

2.4. Genomförande av analysen 

 

Jag skriver ut samtalen som har spelats in, det för att kunna koncentrera sig på samtalen och 

att inte mista någon dimension, att veta vad de sa ordagrant när jag sedan ska analysera och 

jämföra resultaten. Utifrån utskrifterna av det inspelade materialet har jag strukturerat mina 

data med utgångspunkt i det material som har framkommit genom intervjuerna istället för att 

bli styrd av teorin. Jag har strukturerat undersökningen på ett tematiskt sätt genom att läsa 

                                                 
3 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, sid. 5ff 
4 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, sid. 12ff 



igenom det utskrivna materialet ett antal gånger för att kunna identifiera preliminära tematiska 

områden. Utifrån dessa teman har jag område efter område analyserat respondenternas svar 

för att finna aspekter som hör samman med respektive tema. Dessa områden/teman finner 

man nu som olika rubriker senare i denna uppsats. Det vill säga jag har använt mig av en 

induktiv tematisk analys modell. 

 

Jag har valt att studera ett antal teman. Till och börja med skolans pedagogik som handlar om 

de olika skolornas pedagogiska arbete, om de har någon speciell pedagogisk inriktning på den 

enskilda skolan. Sedan har jag valt att se på hur lärarna ser på sin egen pedagogik, vilken 

pedagogik arbetar dessa lärare utifrån. Vidare har jag valt att undersöka vilka pedagogiska 

hjälpmedel lärarna använder i sin undervisning, det gäller bland annat teknik och studiebesök 

och vidare hur de lägger upp ett arbetsområde. Ett tredje tematiskt område är den 

organisatoriska som hur klassrummen och skolans fysiska miljö som är viktig för hur 

undervisningen organiseras. Ytterligare teman gäller lärarnas tankar om och över deras roll 

som lärare, deras inflytande över sin vardag, deras elevsyn och kunskapssyn. Slutligen har jag 

undersökt skillnader mellan programmen, ska man göra skillnad mellan olika program eller 

ska man inte göra det? 

   



 

3. Bakgrund 
 

3.1. Den svenska gymnasieskolans roll i samhället  

 

Den svenska gymnasieskolan är idag en arbetsplats för ungefär 360 000 elever och omkring 

37 500 lärare.5 Det gör denna arbetsplats till en väldigt stor arbetsplats i det svenska 

samhället.    

I statliga rapporter framkommer hur skolans villkor under senare tid påverkats mot bakgrund 

av snabba förändringar i arbetslivet och i samhället i stort. I det följande ges en bakgrund med 

referens till olika statliga rapporter som lyft fram olika betydelsefulla aspekter på delvis nya 

krav och förutsättningar för dagens skola sedd mot denna utveckling. Det är viktigt för den 

nya generationens medborgare, de unga i dagens samhälle, att skolan och dess lärare följer 

med i utvecklingen och vet hur det är att vara ung i dag. Det går inte att se hur det var att vara 

ung när en själv var det. För i dagens samhälle sker det stora och snabba förändringar både i 

arbetslivet lika väl som i det dagliga livet. Den tid i livet när man går i gymnasiet är en 

mycket viktig tid i ungdomarnas liv, det är nämligen under denna tid som man ska bilda sin 

identitet som social individ, och som man ska ta steget in i vuxenvärlden.6 Det är viktigt att 

gymnasieskolan följer med i samhället och dess förändring med tanke på att dessa människor 

kommer att vara yrkesverksamma till omkring 2050. Man kan inte följa samma hjulspår som 

man har gjort under långa tider. Och om man ser på utvecklingen de senaste tio åren så har det 

skett en stor förändring och med tanke på att det nu handlar om en utbildning för elever som 

ska arbeta i 40 år framöver så kommer inte förändringstakten att gå saktare, snarare tvärt om. 

Detta gör att det blir allt viktigare att lära eleverna att ta sig förbi problem som kommer på 

vägen och att ge dessa individer en grundläggande kunskap så att de kan lära in nya saker och 

vara förändringsbenägen.7 

Värderingar som att familj, ett bra boende och en fast anställning är viktigt såväl för dagens 

unga som för den äldre generationen är inte så speciellt konstigt med tanke på att värderingar 

är något som inte har någon snabb förändringstakt. Men fritiden har blivit allt högre värderad 

                                                 
5 http://www.regeringen.se/sb/d/2526 
6 SOU 2002:120, sid. 51 
7 SOU 2002:120, sid. 53 



medan värden som följer med förvärvsarbete är allt lägre värderat.8 Globaliseringen har gjort 

att ungdomar har ett större engagemang för andra delar av världen än vad som funnits 

tidigare. Men samtidigt har unga blivit allt mer individualiserade och även mer självständiga 

än vad ungdomar varit tidigare.9      

Kunskap, det är något livsviktigt. Man behöver kunskap för att kunna leva i det samhälle vi 

lever i idag. Dels för att kunna följa med i samhällsdebatten men även för att kunna tillvarata 

sin rätt till inflytande som man har som svensk medborgare. Om det då är så livsviktigt så 

borde alla ha rätt till denna kunskap. Man kan inte veta vad för kunskap arbetsgivare kommer 

att efterfråga om ett antal år framöver men man vet också att ett land som har en utbildad 

arbetskraft har konkurrensfördelar framför de länder som inte har utbildad arbetskraft. Och att 

med utbildning så har man större chans att komma in på arbetsmarknaden och kunna behålla 

arbeten, medan om man är utan utbildning så har man svårare att komma in på 

arbetsmarknaden och det är större risk att man fastnar i arbetslöshet. Allt fler arbeten i dag 

kräver en högskoleutbildning och kunskapskraven kommer också att öka med tiden. 10 För att 

eleverna ska kunna genomföra en utbildning på en högre nivå så krävs det att gymnasieskolan 

ger en bra grund för eleverna att så på. Men arbetsgivare ser heller inte enbart till kunskap 

inom vissa specifika områden utan ser också till medarbetarens förmåga att se helheten och att 

de har initiativförmåga, men även problemlösningsförmåga flexibilitet självständighet och 

ansvarsförmåga. Det är därför viktigt att lärarna och gymnasieskolan inte enbart ger eleverna 

kunskap i de traditionella ämnena utan också att eleverna får träna sig och utveckla sina 

förmågor så att de är mogna för arbetslivet när de kommer ut från gymnasieskolan.11 

I och med att samhällsutvecklingen går snabbt framåt så har det livslånga lärandet kommit allt 

mer i fokus. Idag räcker det inte med att utbilda sig under ungdomsåren. Man måste skaffa sig 

nya kunskaper och följa med i utvecklingen under hela sitt liv. Därför kan man se att många 

forum som underlättar för ett livslångt lärande.12        

3.2. Vad säger läroplanen angående undervisningen? 

   

I läroplanen, Lpf-94, påpekas det att skolan har ett uppdrag att vi genom uppfostran ska ge 

dem en rättskänsla, generositet, en tolerans och även motivera eleverna till ett individuellt 

                                                 
8 SOU 2002:120, sid. 65 
9 SOU 2002:120, sid. 66 
10 SOU 2002:120, sid. 87 
11 SOU 2002:120 sid. 19f  
12 Giddens, A (2003),”Sociologi”, sid 437 



ansvarstagande. Den etik som kommer ur den kristna traditionen och den västerländska 

humanismen styr vår skola. Men undervisningen som bedrivs i skolorna får inte vara 

bekännelsetrogen. Detta kan låta konstigt men vårat svenska samhälle vi lever i och de 

värderingar vi lever efter idag bygger på den kristna traditionen och den västerländska 

humanismen, även om befolkningen är av en mångkulturell art. Lärare och andra som arbetar 

i skolan ska låta eleverna finna sina egna vägar till sin personliga särprägel. 

Undervisningen som bedrivs runt om i skolorna ska vara saklig och allsidig, detta ska leda till 

att eleverna ska få en egen uppfattning. Men ett undantag är att alla personer som arbetar i 

skolan ska försvara de grundläggande värden som finns i samhället och som även skollagen 

och läroplanen propagerar för. Lärarna ska också ta avstånd från det som strider mot 

läroplanen och skollagen. 13 

 

I läroplanen framgår vidare olika samhälleliga förändringstendenser som får konsekvenser för 

skolans undervisningssätt och pedagogiker. Förr fanns det ett mer kollektivt tänkande men i 

dagens samhälle har individerna blivit allt mer individualiserade. Skolan är inget undantag. 

Undervisningen ska ske på ett mer individualiserat sätt idag än tidigare. Alla elever ska utifrån 

sina förutsättningar och behov få en likvärdig utbildning.  

Undervisningen ska bedrivas på ett demokratiskt arbetssätt, ge eleverna en möjlighet att 

utveckla sin förmåga att ta eget ansvar och kunna delta aktivt i samhällslivet. Eleverna ska 

kunna ha inflytande på undervisningen och på sin egen skolgång. Undervisningen i skolan ska 

också underlätta för ett livslångt lärande, ska lära sig om hur samhället som vi lever i 

fungerar, men även att klara förändringar i samhället och i arbetslivet. Som anställd inom 

gymnasieskolan ska vi föra en undervisning som underlättar ungdomarnas steg in i 

vuxenvärlden.14   

 

Eleverna ska lära sig att tänka kritiskt, granska information och kunna inse konsekvenser av 

olika handlanden. Även lära sig att lösa problem på ett självständigt sätt, både individuellt och 

tillsammans med andra. I läroplanen betonas vikten av ett internationellt perspektiv, för att 

eleverna ska kunna se den egna tillvaron i ett globalt samanhang.15  

 

                                                 
13 Lpf 94, sid 5f 
14 Lpf 94, sid 6 
15 Lpf 94, sid 7 



I läroplanen påvisas det att skolans uppdrag är att förmedla kunskaper. Detta gör det viktigt på 

alla skolor diskutera begreppet kunskap med tanke på att det inte är ett entydigt begrepp. När 

man pratar om kunskapsformer så kommer de fyra F: en upp. Fakta, Förståelse, Färdighet och 

Förtrogenhet.16  

 

Arbetet i skolan gått mot ett kollektivt arbetssätt, arbete i form av arbetslag har blivit allt 

viktigare med tiden. Detta arbete ska syfta till att uppnå till utbildningsmålen.17  

 

Man har gått från att undervisningen har varit individuell i den meningen att det som hände i 

klassrummet var den enskilda lärarens sak, alltså att andra lärare och rektor inte skulle lägga 

sig i den enskildes undervisningsmetoder. Skolan har alltså blivit en mer öppen plats. Man 

kan också se att lärare har ett ansvar att se alla elever som olika individer, inte se på klassen 

som de undervisar som ett kollektiv. På samma gång som de har en mycket begränsad tid som 

klassen har till sitt förfogande så ska vi som lärare alltid utgå från alla individers enskilda 

behov och ge alla det stöd och hjälp som de behöver för att klara av sin egen skolgång.18 
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18 Lpf 94, sid 6 



 

4. Teori 
 

Teoridelen utgörs huvudsakligen av pedagogiska och didaktiska teorier och modeller gällande 

undervisning och dess organisering. Men jag kommer också att lyfta fram sociologiska teorier 

som berör undervisningen och som är relevanta för att diskutera resultaten från 

intervjustudien i ett bredare socialt sammanhang. Det är svårt att hitta litteratur som belyser 

det specifika ämne som denna uppsats behandlar då det finns få studier av hur lärare på 

gymnasiet undervisar i ämnet samhällskunskap. Detta har gjort att jag har fått använda mig av 

litteratur som berör undervisning i en bredare mening och som också fungerat som en bred 

förståelseram för att sätta in studien och dess resultat i ett sammanhang. Vidare kan sägas att 

de generella didaktiska teorierna även torde vara tillämpbara på undervisning i 

samhällskunskap just på grund av modellernas anspråk på att vara tillämpbara i olika ämnen 

och arbetsformer.  

 

4.1. Undervisningsmodeller 

4.1.1. Den didaktiska triangeln 

 

Den amerikanske professorn Fenstermacher är mannen bakom den didaktiska triangeln som 

man kan använda för att förklara en undervisningssituation. Man kan se det som en relation 

mellan de olika perspektiven lärarperspektiv, elevperspektiv och undervisningsperspektiv 

eller av de tre komponenterna lärare, elev och innehåll.  

 

I elevperspektivet finner man vad eleverna har med sig för erfarenheter från tidigare, men 

även vilken uppfattning eleverna har om deras roller som just elever. Eleverna har också 

oftast en bestämd uppfattning om vilken roll läraren har och hur läraren ska vara. Inom 

lärarperspektivet så handlar det om att hon eller han går in i den yrkesroll som man har som 

lärare, det vill säga att undervisa eleverna. En lärare går in i rollen som den professionelle 

samhällsvetaren bland samlingen av elever. Som lärare förväntas man ta ansvar för att 

stimulera sina elever till lärande i samhällskunskap med en utgångspunkt i de styrdokument 

som styr verksamheten i den svenska gymnasieskolan. Men samtidigt som lärarens yrkesroll 

och styrdokumenten styr lärarperspektivet så har individens tidigare erfarenhet av utbildning 



en stor inverkan. Även uppfattningar som individerna haft om utbildning tidigare kommer att 

påverka undervisningen åt det ena eller det andra hållet. Undervisningsperspektivet, det är här 

eleverna och lärarna möts. Varje individ kommer med en viss föreställning och därmed 

förväntningar vad som kommer att ske i klassrummet. En del av dessa föreställningar och 

förväntningar kommer att uppfyllas men samtidigt kommer en del att inte göra det vilket kan 

leda till besvikelser. Undervisningen påverkas alltså av mötet mellan eleverna och läraren, 

vilket också leder till att undervisningen påverkar de olika individerna på olika sätt.19  

 

Man kan få ut olika saker ur triangeln beroende på vad man betonar. Skulle man betona 

förhållandet mellan lärare och innehållet i undervisningen så handlar det oftast om en 

traditionell undervisning. Men om det fokuseras på relationen mellan elev och lärare istället 

så handlar det oftast om lärarledda arbeten i mindre grupper. Skulle man istället fokusera på 

sambandet mellan innehåll och eleverna så skulle läraren ha en mer handledande roll än som 

den traditionella läraren. De ska mer vara som en hjälpande hand och stötta eleverna. Men 

många har tyckt att använda denna är som att visa en alldeles för snäv bild av undervisningen, 

vissa menar att man bör ha minst fyra komponenter medan andra vill framföra sexton olika 

element för att kunna förklara undervisningssituationer.20 Men i detta arbete kommer jag att 

använda mig av den didaktiska triangeln, med de tre delarna. 

4.1.2. Reformpedagogisk undervisningsmodell  

 

Det som för dessa undervisningsmodeller ihop är att de är motståndare av den traditionella 

undervisningen. De kritiserar den för att åsidosätta elevernas individuella utveckling och 

mentala tillväxt. Man idealiserar ofta eleverna och lärarna ska uppmuntra till egna val och 

självförverkligande av eleven själv. Detta gör att man gör undervisningen mer individualiserat 

och man menar att formella ämnesindelningen. Kunskapen delas in på andra sätt än den 

traditionella kunskapen.  

 

Om man arbetar med projektundervisning så försöker man som lärare att uppmuntra eleverna 

till att på egen hand arbeta med målinriktade aktiviteter, till exempel projekt.   

                                                 
19 Hägerfelth, G (2004), sid 63f 
20 Arfwerdson, G (1998),”Utbildningens teorier och praktiker”, sida 34ff  



För att man ska kunna arbeta på ett sådant sätt så måste vägar mellan skolan och samhället att 

öppnas allt mer och därmed komma närmare varandra.21   

 

4.1.3. Klassundervisning 

 

När man pratar om klassundervisning handlar det om när undervisning sker med alla elever i 

en hel klass som håller på med samma sak. Sådan undervisning kan handla om att sitta och 

lyssna på läraren vid genomgångar men också om att hela klassen ser på film eller att de 

diskuterar ett samhälligt problem. Vid dessa tillfällen är det läraren som är den styrande och 

kontrollerade personen. Denna typ av undervisning där lektionerna är lärarledda är den 

traditionella undervisningen. Man kan förändra denna undervisning på många sätt utifrån 

vilket område man håller på med. Men ofta så handlar det om att läraren har en lärarledd 

genomgång som sedan leder eleverna vidare genom lektionen genom att givna uppgifter från 

läraren för att kunna fixera kunskapen hos eleverna. Den objektiva bilden på hur samhället ser 

ut ska alltså man som läraren föra fram medan eleverna ska ta till sig den.22 

Om man går in i dagens skolor så är de flesta klassrummen byggda för att man ska bedriva 

denna typ av undervisning. Mycket kritik mot denna form har kommit och gått under långa 

tider. Men under de perioder som man har haft stora problem med ekonomin i skolan så har 

denna form inte varit lika utsatt av kritik, detta på grund av att det handlar av ett relativt billigt 

arbetssätt. I flera olika studier har forskare visat att eleverna har lärt sig bra med denna metod. 

Och att de samtidigt tycker ganska bra om denna arbetsform. Men undersökningar visar också 

att elever tycker bättre om detta arbetssätt än grupparbeten. Idag sätter forskare upp ett par 

olika varnande fingrar för användandet av denna arbetsform. Dels handlar det om att detta 

arbetssätt tenderar att inte upplevas som speciellt roligt dels om att det inte är tillräckligt 

effektivt. Ytterligare en kritisk aspekt är att det är svårt att individualisera undervisningen. 

Många didaktiker menar att max en tredjedel av skoltiden i dagens skola bör vara 

klassundervisande.23   
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4.1.4. Grupp och individuellt arbete  

 

Både grupparbeten och individuella arbeten är vanliga arbetssätt i dagens skola. Men det är 

inte så att det är helt problemfritt. Man kan se att det är mycket i till exempel grupparbeten 

som kan gå fel. Forskare som undersökt grupparbete som arbetssätt har oberoende av 

varandra i sin forskning kommit fram till att det inte är ett bra sätt för kunskapsinhämtande för 

den enskilde eleven. Men bara för att de sitter i en grupp är det inte säkert att de gör ett 

grupparbete, i dess verkliga mening. Det handlar ofta om enskilt arbete i grupp, det vill säga 

att de kanske ska sitta och genomföra ett arbete tillsammans men samtidigt så delar de upp 

uppgifterna och genomför detta sedan enskilt.24       

 

4.2. Samspel mellan lärare och elev  

 

Att samspelet mellan elever och lärare fungerar är viktigt för att de ska kunna förstå varandra 

på ett bra sätt. Forskning har visat att olika grupper ser en och samma lektion på olika sätt. 

Även om läraren försöker att få in mycket diskussion och att denne efteråt också känner att 

hon eller han har lyckats, finns möjligheten att eleverna upplever denna lektion som ett långt 

föredrag. Ingen av dessa synsätt på undervisningen behöver vara den riktiga, utan de båda 

upplevelserna kan vara lika sanna. Det handlar om personliga upplevelser. Så det är viktigt att 

samspelet mellan de olika grupperna fungerar så bra som möjligt för att alla ska kunna få ut så 

mycket som möjligt av arbetet i skolan och att alla trivs så bra som möjligt.25 

   

4.3. Skolans fysiska rum 

 

Skolans fysiska rum utgörs inte enbart av klassrummet, utan är allt från skolgård till matsal 

till klassrummet. Det är här som elever, lärare och annan personal möts. Det är här som 

eleverna får kontakt med vuxenvärlden. Men hur dessa fysiska rum ser ut varierar mycket 

utifrån vilken skola man ser på. Det beror på dels ekonomiska, juridiska, politiska och 

                                                 
24 Arfwerdson, G (1998), sida 139fff  
25 Granström, K, Einarsson, C (1996), ”Forskning i liv och arbete i svenska klassrum – en översikt”, sid. 6  



teknologiska förhållanden. Även den teknologi som finns att tillgå på skolan innerfattas av det 

fysiska rummet. Hur det fysiska rummet ser ut speglar hur vuxenvälden anser hur den 

optimala läromiljön ska se ut, det när det fysiska rummet uppkom. 

I dessa fysiska rum så finns också skolans sociala rum, vilket är de mötesplatser där möten 

sker mellan de olika individerna som rör sig i skolan. Hur dessa rum ser ut beror på hur 

individerna i skolan ser på varandra och på skolans verksamhet. Det är det sociala rummet 

som utomstående ser eller när den kommer i kontakt med den.26    

4.3.1. Klassrummet 

 

Klassrummet är både elevernas och lärarnas arbetsplats. Detta gör att det är ett stort antal 

individer som ska samsas om en yta som är begränsad och inte speciellt stor. Alla har en 

begränsad arbetsplats eller om man vill säga bänk. Men verksamheten vid en arbetsplats i 

klassrummet kan då störa en aktivitet vid en annan arbetsplats. 

I dessa klassrum sker dels undervisning och lärandet av ämnet, i detta fall samhällskunskap. 

Men också det mer sociala livets villkor, det vill säga hur man ska bete sig. Att man bland 

annat ska sitta stilla och att man ska vänta på sin tur och inte bara skrika rakt ut. I alla 

klassrum finns det också både vinnare och förlorare, det i både ämnet och det sociala livet. 

Dessa behöver inte vara samma individer. Vinnare inom ämnet visar sig genom prov mm 

medan vinnare inom den sociala världen i stället blir populära.27  

Hur klassrummen och resterande av skolan är upplagd, sätter yrkesutövningens gränser. Man 

kan helt enkelt inte göra som man vill för det är inte genomförbart av lokalmässiga orsaker. 

Man är då hänvisad till att utföra sin verksamhet i det klassrum som man har blivit tilldelad. 

Svenska skolan är mycket tätbefolkad, vilket gör klassrumssituationen ännu svårare för att ta 

in nya sätt att undervisa på i klassrummet. Nyare och moderna skolor har istället satsat på en 

modernare skola och undervisningslokaler, exempelvis med grupprum i anslutning till 

klassrummet. Det gör det lättare att bedriva en undervisning i modernare tappning. Hur 

klassrummet är möblerat är också en faktor som visar vilken undervisningsmetod som skolan 

vill eftersträva.28      
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Men detta kan också vara begränsande i planeringen av undervisningen. Man kan möblera om 

men det finns en begränsning i att det är så många elever i ett och samma klassrum, många 

klassrum är byggda för att ha ett visst antal elever och med en speciell möblering.29   

4.3.2. Teknologin i klassrummet, en klassfråga? 

 

Under ett antal år tillbaka i tiden har tekniska hjälpmedel i skolan ökat ordentligt. Inte minst 

användandet av datorer. Samtidigt så har det blivit allt viktigare i arbetslivet att kunna 

använda sig av datorn på ett vant sätt. Detta gör att det blir allt viktigare att skolan ger 

eleverna en grundläggande kunskap inom denna teknologi. För även om de flesta hem idag 

har datorer i hemmet så finns det fortfarande hem som inte har tillgång till datorer och dessa 

ska ha samma möjlighet som resterande elever. De tekniska hjälpmedlen, främst kanske dator 

har förändrat skolan dramatiskt, man kan nästan prata om att skolan har blivit datoriserad. 

Dagens situation med ökat datoranvändande generellt och som vi är mitt uppe i kommer att 

påverka utbildningen. En del menar att man om ett antal år kommer att man får ett klassrum 

utan väggar, där elever sitter framför en dator och går igenom sin utbildning utan att 

samarbeta med sina klasskamrater. Men denna mardröm sägs ligga långt fram i tiden. I 

dagens skola ser man istället teknologin som ett komplement till den mer traditionella 

undervisningen. Men samtidigt kan man se att det kan leda till en klyfta mellan människor, de 

som går in i en ”informationsfattigdom” och de som går in i en ”informationsrikedom”, det 

beroende på var man går i skolan. Går man i en rik skola som kan tillhandahålla fler datorer 

eller går man i en fattig skola som har mycket begränsat tillgång till den nya teknologin.30  

  

4.4. Lärarens roll 

 

Lärarens roll fastställs dels utifrån direktiv från myndigheter men samtidigt finns det ett stort 

handlingsutrymme för vad som den enskilda läraren fyller denna roll med. Läraren påverkas 

också av omgivningens förväntningar hur en lärare ska vara. Detta gör att den välkända 

yrkesrollen vidarebefordras till nya individer inom yrket. Men lärarrollen har ändrats under de 

senaste 20 åren; från att läraren har varit ett verkställande verktyg som genomför det som 

andra har kommit fram till i teorin i praktiken, till att läraren självständigt förväntas bestämma 
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utifrån sin ämneskompetens och den kunskap som de har i den pedagogiska delen av arbetet. 

De formar och leder undervisningen, men även vidareutvecklar arbetet i skolan. Det säger inte 

att teorin inte längre är viktig. Det är den fortfarande i allra högsta grad, inte minst för att 

kunna motivera varför man gjort de val som man gjort. 

Som lärare kan man aldrig se sig som färdigutbildad, den utbildning man får på universitetet 

är enbart en bra start på sitt kunnande och därmed en bra grund att stå på. Men en del av yrket 

är att utveckla sin kompetens inom yrket, det gäller att hela tiden hänga med i utvecklingen. 

Läraren ska inte bara ta ansvar för elevernas lärande och sin egen kompetensutveckling, de 

ska också vara med och utveckla skolan som organisation. I och med den ”nya” yrkesrollen 

hos lärare krävs det en professionell lärare. Många menar att en professionalisering av yrket 

borde till men samtidigt menar andra att det inte är någon profession. Det som försvagar en 

professionalisering av yrket är bland annat att det finns många vägar till att bli lärare. 

Samtidigt anställer skolor outbildade vikarier när det inte går att få tag i utbildad arbetskraft, 

(det skulle aldrig hända om det var en läkarvikarie som behövdes). Som lärare klarar man inte 

av sitt arbete med en snäv specialisering, utan man behöver allsidighet, en bredd och en 

helhetsförståelse för att vara en bra lärare.31  

 

I klassrummet får läraren rollen som den formella ledaren över gruppen, men detta säger inte 

att hon eller han har det reella ledarskapet. Detta med tanke på att i många skolor i dagens 

samhälle konkurrerar många aktiviteter med den undervisning som läraren vill och försöker 

bedriva. Men detta gör att eleverna ibland tar det informella ledarskapet. Så ibland finns det 

en kamp mellan de olika parterna om vem som ska ha det reella ledarskapet.32  

 

4.5. Ledarstilar i klassrummet 

 

Alla lärare i landets skolor är olika, vilket beror på att alla har olika livserfarenheter men den 

individuella lärarens personlighet spelar också in. Därför kan ingen säga hur man ska vara i 

klassrummet, man måste hitta sin egen stil där man lyfter fram det bästa sättet för den 

enskilda individen att styra och planera sitt arbete i klassrummet tillsammans med sina elever. 

Men samtidigt finns det en rad olika modeller för detta ledarskap. Jag kommer här lyfta fram 

två olika modeller för lärarens ledarskap i klassrummet. Dels kommer en uppgiftsorienterad 
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stil lyftas fram och dels en elevorienterad ledarstil att presenteras. Som lärare behöver man 

inte ha en renodlad ledarstil, vara det ena eller det andra. Istället kan man som lärare ta det 

bästa av båda för att det ska kunna passa en själv och bilda en egen ledarstil. 

Samtidigt får man inte enbart se på ledarskapet med ett personcentrerat perspektiv utan man 

måste också se utifrån ett situationscentrerat perspektiv. Det vill säga att man måste variera 

sin ledarstil i klassrummet utifrån vilken situation som man befinner sig i. 33 

 

Utifrån den uppgiftsorienterade stilen så planerar den enskilde läraren utifrån läroplaner och 

kursplaner från skolverket. Läraren är en sakkunnig person inom detta område och planerar 

med hela klassen i åtanke. Läraren är således ansvarig och är ledaren över klassen, det är 

också denne som bestämmer hur ordningen ska vara i det enskilda klassrummet. Men läraren 

har också ansvar för att kontrollera att eleverna beter sig på ett bra sätt där under lektionerna. 

När det gäller motivation så menar man att eleverna behöver ”morötter” och ”piskor” för att 

de ska nå upp till önskat resultat. Läraren planerar, genomför och utvärderar sedan 

undervisningens resultat hos den enskilda eleven. Man samarbetar i dessa klassrum utifrån att 

lösa de uppgifter som läraren har lagt fram, denne delar också in klassen i grupper. Man går 

här efter att två huvuden är bättre än ett. Man kan inte se någon speciell individualism. Denna 

lärare undervisar hela klassen med kollektivet i tanken. Alla elever har samma uppgifter och 

de elever som arbetar snabbt får vänta på dem som det tar lite längre tid för.  

 

I den elevorienterade stilen däremot så sker planeringen av eleverna med utgångspunkt i 

kursplanen och läroplanen. Läraren stödjer eleverna i tolkandet av planerna. Man planerar 

med hänsyn till både behov och intresse. När läraren planerar så fokuserar han eller hon på de 

individuella eleverna. Utifrån denna stil förutsätter man att eleverna tar eget ansvar över sitt 

eget handlande och beteende som man anser vara lämpligt i den specifika situationen. Om 

man såg i förgående lärarstil så ansågs eleverna behöva lockelser och straff för att nå den 

önskade prestationen. Men i den elevorienterade lärarstilen så menar man att eleverna har en 

inre motivation som gör att de är nyfikna och även aktiva av egen kraft. Dessa elever sätter 

egna mål och utvärderar efter avslutat arbete sin egen prestation. Här grupperas eleverna 

beroende på intressen och det är även eleverna som bildar de egna grupperna. I motsats till att 

utgå från kollektivet så ser denna lärare på den enskilda individen. Alla elever har enskilda 

arbetsuppgifter och de arbetar med dessa i sin egen takt och på sitt egna sätt.34         
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4.6. Vad är PBL? 

 

PBL är ett helt annat sätt att se på utbildning gentemot traditionell undervisning. Det är en ny 

tanke om hur man ska planera, organisera och genomföra utbildning, för att sedan utvärdera 

utbildningen. Planeringen av områdena ska ske med utgångspunkt i de mål som finns för 

utbildningen. Utifrån dessa mål ska den ansvariga, det vill säga läraren skapa ”fall” som är 

sedan är grunden i lärandet, lärandet ska utgå från detta fall. Man ser på lärandet med 

kunskapen i fokus, elevens kunnande ska utvecklas så att de kan tillämpa den nyförvärvade 

kunskapen i andra och nya sammanhang, men även att få en djupare förståelse. Här ser man 

kvaliteten i kunskapen istället för som i den traditionella utbildningspedagogiken, det vill säga 

förmedlings pedagogik där man ser på kunskap i termer av mängd. Man ser också att man 

aldrig blir riktigt klar när det är fråga om lärande utan att den alltid kan utvecklas ytterligare, 

det vill säga att kunskap är en process och absolut inte något som är oföränderligt. Lärandet är 

självstyrt men har vissa ramar i målen. Men inom målen och i relation till målen så får 

eleverna själva utveckla sin kunskap. De får problematisera lärandet, och formulera egna mål. 

Det leder till att de själva styr innehållet i lärandet och även hur de ska lägga upp sitt eget 

lärande.  

 

Men även om det är ett fritt arbetssätt så lämnas inte eleverna vind för våg, de har alltid stöd 

genom en bestämd struktur. Där läraren har rollen som handledare, i motsats till lärarens 

traditionella roll som den kunskapsförmedlande läraren. Hon/han ska handleda eleverna mot 

det mål som är uppsatt för lärandet.  

 

Eleverna arbetar i grupper, så kallade basgruppen. Basgruppen, som innehåller drygt fem 

personer ska vara ett stöd i vandringen mot gruppens lärande. Här diskuterar man fallet utifrån 

tidigare erfarenheter och kunskap. I och med att det är fem personers erfarenheter och 

kunskaper som kommer fram så kan man tillvarata vad andra personer har varit med om eller 

har kunskap om. Men även kan man uppmärksamma vilka kunskapsbrister man själv har och 

vad man själv behöver lära sig. Basgruppen ska problematisera fallet, för att sedan enskilt 

inhämta information inom det specifika området. För att senare ha möjlighet till att analysera 



informationen och komma fram till en lösning eller till en slutsats. På detta sätt kan man föra 

sitt kunnande vidare.35  

4.7. Sociologiskt perspektiv på undervisningen 

 

På grund av att dagens samhälle och även dagens skola har och är drabbade av ekonomiska 

problem så har skolan fått göra neddragningar, vilket har gjort att bland annat personal har fått 

lämnat sina tjänster. Parallellt har de stora barnkullarna som föddes i slutet av 1980-talet nu 

vuxit upp och kommit upp till gymnasiet. När stora barnkullar och neddragningar kommer 

samtidigt blir klasserna allt större för att kunna ta emot de stora elevgrupperna. Men klarar 

alla elever av en skola med dessa villkor eller finns det några svårigheter för eleverna?  

Intagning till gymnasieskolor sker från betydligt större upptagningsområde än vad 

grundskolor i allmänhet har. Detta gör att det finns individer från alla olika bostadsområden 

och där med också från olika samhällslager och ifrån olika etniska grupper i samma skolor 

och klasser. Men det är inte bara klass- och kulturella skillnader som skiljer människor i 

skolan från varandra, utan även genusbaserade skillnader. Därför är det intressant att även 

studera materialet i undersökningen utifrån sociologiska teorier. Sociologisk forskning och 

teoribildning om undervisningsprocesser har mestadels gällt skolans organisering relaterat till 

samhälleliga villkor och förändringsprocesser, till exempel ekonomiska åtstramningar i 

skolan, demografiska förhållanden samt vidare globala tendenser, som individualisering, 

marknadsanpassning och även demokratisering inom skolan. Ett relaterat sociologiskt 

problemområde utgörs av den inriktning som fokuserar på olika sociala gruppers villkor i 

skolan och vad som sker i mötet mellan dessa grupper och skolans undervisningsformer.  

Centrala begrepp som används i sammanhanget utgår från Pierre Bourdieus nyckelbegrepp er 

gällande olika individer och gruppers tillgångar till skilda former av kapital.      

   

Dels gäller det om socialt kapital, kulturellt kapital men också ett ekonomiskt kapital. 

Ekonomiskt kapital handlar om som det låter, om materiella tillgångar och ekonomiska 

resurser som olika grupper innehar. Detta gör skillnad mellan olika individer, men även 

skillnader mellan skolorna beroende på deras ekonomiska resurser. Har skolorna eller 

individerna ekonomiska resurser så kan de investera i modernare utrustning, kan inneha fler 

och bättre datorer, för att underlätta arbetet för både elever och lärare.  
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När man talar om socialt kapital så handlar det om sociala nätverk. Dessa individuella sociala 

relationer kan vara släktskap, vänskapsband men även stöd från en grupp människor som har 

gått på en speciell skola. Detta gäller främst elitskolor. Detta sociala kapital kan vara viktigare 

än den reella utbildningen. Det vill säga har en individ kontakter så öppnar sig dörrar för 

denna person. Detta gäller inte enbart när man kommer ut på arbetsmarknaden. Har man ett 

”namn” så öppnar sig dörrar även i skolans värld. 

Men det finns även ett symboliskt kapital, det handlar om att en enskild individ har en 

ställning eller status i den sociala gruppen, men detta kräver att färdigheten eller ställningen 

efterfrågas.  

När man pratar om ett kulturellt kapital så handlar det om att se kultur som en resurs. En 

person som har ett stort kulturellt kapital är duktig när det gäller användandet av verbala och 

intellektuella verktyg. Men också att man kan värdera ”rätt” musik och konst högt.36  

Habitus är ett centralt begrepp när man pratar om kulturellt kapital. Den enskilda individens 

habitus formas av det liv vi lever och påverkar hur den enskilda individen tänker och agerar, 

men även hur man värderar och uppfattar saker och ting i ens omgivning. Dras paralleller till 

skolans värld så kan man se att elever som kommer till ett mer överklasshem och har fått en 

viss uppfostran kommer att tolka skolan och dess undervisning på ett sätt medan 

arbetarklassens barn kommer att uppfatta skolan med andra glasögon. Detta säger inte att 

någon av gruppernas uppfostran är bättre än den andra utan. Men skolan efterfrågar det sättet 

att vara och den användningen av språket som elever som kommer från medelklassen och 

överklassen har med sig hemifrån. Detta gör att dessa individer har en fördel i skolan 

gentemot arbetarklassen barn. Med tanke på att en enskild individs habitus beror på det liv 

man lever så är det inte bara klass utan även genus som spelar roll i denna process. 37   

 

Basil Bernstein, menar att barn från olika sociala bakgrunder utvecklar olika koder under sin 

uppväxt. Han menar att barn som kommer från hem som tillhör arbetarklassen har en 

begränsad kod, medan barn som växer upp i hem som är hemmahörande i medelklassen har 

en mer utvecklad kod. Han menar vidare att elever som behärskar de språkliga koderna har 

betydligt lättare i skolan än de elever som inte behärskar dem i samma utsträckning. Han 

menar alltså att ett bemästrande av de språkliga koderna har en roll i skillnader i ungdomars 

skolprestationer, där arbetarklassens barn har det svårare att lyckas i skolan. Detta beror på att 

de som har en begränsad kod inte använder språket efter vad som skolans språknormer är. Det 
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handlar alltså inte om att dessa elever har ett sämre språk, utan snarare att de inte är vana vid 

de språkliga normer som finns i skolan. Skolan använder sig av ett relativt abstrakt och även 

ett känslofattigt språk, som elever med begränsad språkkod är främmande för. Det gör att det 

kan vara svårt för elever med en begränsad kod att uppfatta vad lärarna menar då det kan vara 

svårt att översätta till ett språk som man är trygg med. I längden leder det till att dessa elever 

kommer ha svårt att klara av skolarbetet och komma upp till samma nivå som de som har 

detta språk hemifrån. 

Ivan Illich menar att i skolan finns det inte bara en formell läroplan, utan också en informell 

läroplan. Han menar att skolan är en plats där eleverna lär sig betydligt mer än bara den 

formella kunskapen, man lär sig också hur man som individ ska bete sig i sociala 

sammanhang. Detta gör att de som kommer från hem där man ger sina barn denna kunskap 

har det betydligt lättare att passa in och klara sig bättre i skolan än de som inte har med sig 

denna kunskap hemifrån.   

Bourdieu menar att det sker en kulturell reproduktion inom skolans fyra väggar. Han menar 

att skolan inte arbetar mot de ekonomiska och sociala orättvisorna som finns i samhället. 

Skolan överför istället normer och värderingar mellan olika generationer. Det genom att 

eleverna får lära sig i skolan hur man beter sig och men även attityder och värderingar.  

Det gör att elever som slutar skolan och kommer ut i vuxenlivet kommer att få olika 

möjligheter i livet beroende på vilken klass och miljö de kommer ifrån. En del kommer att få 

begränsade möjligheter medan andra kommer att ha större och bättre möjligheter. Han 

påpekar att människor från lägre klasser och minoritetsgrupper har det svårare. Det på grund 

av att dessa människor inte har samma språk och uppförande hemifrån som den härskande 

klassen i skolan, det vill säga de högre klasserna. Som han uttrycker det så skulle 

arbetarklassens barn komma att möta en betydligt större kulturkrock när de börjar skolan än 

vad barn som kommer från mer privilegierade hem. Det handlar inte om att de är mer 

motiverade än barn ur arbetarklassen. Snarare handlar det enligt Bernstein om att barn från 

högre klasser har det språk och det uppförande som privilegieras i skolan med sig hemifrån, 

medan arbetarklassens individer inte använder sig av samma språk hemma som i skolan.38 

 

Men elevernas prestation beror inte enbart av klasstillhörighet utan även som sagt genus. 

Överlag presterar flickor mer och bättre i alla stadier i skolan än vad pojkar gör. Men 

samtidigt så fokuserar lärarna och politikerna på de lågpresterande pojkarna. Det på grund av 
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att om man ser in i framtiden och att lågutbildade män för med sig en större risk än 

lågutbildade kvinnor. Pojkar som är svaga i skolarbetet kan i framtiden leda till sociala 

problem. Dessa människor kommer att få stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden, 

vilket i sin tur kan leda till bland annat kriminalitet och missbruk. Att kvinnor presterar allt 

bättre i skolan kan man menar en del härleda till att dagens unga flickor har bra förebilder i 

kvinnor i sin omgivning som yrkesarbetar i mycket större utsträckning än vad tidigare 

generationer har haft, vilket kan leda till att flickor i dag har större självkänsla än tidigare. 

Men det skulle också kunna bero på att skolpersonalen under senare år blivit allt mer 

medvetna om den diskriminering som sker i klassrummet på grund av könstillhörighet. Skolan 

och dess lärare har i och med detta försökt att minska denna diskriminering, dels hur man 

bemöter eleverna i klassrummet olika men också genom att välja läroböcker som inte är 

diskriminerade. Men flickors större motivation och disciplinering i förhållande till pojkarna 

gör också att prestationen i skolan blir högre hos flickorna, medan pojkarna ses som mer 

stökiga och ointresserade. Men lärarna har en roll i detta, genom deras beteende som gör 

skillnad på eleverna och tillskriver eleverna vissa egenskaper. Om läraren inte ställer samma 

krav på de stökiga eleverna kommer de att uppfylla förväntningarna och prestera sämre än 

vad de skulle ha gjort med högre krav. På samma sätt ställer lärare ofta högre krav på flickor 

vilket göra att de kvinnliga eleverna också strävar efter att uppfylla dessa förväntningar. 

Många forskare anser dock att könstillhörigheten inte är det avgörande. Idag blir det allt 

viktigare med ett integrerat perspektiv som samtidigt beaktar klasstillhörighet, etnicitet och 

könstillhörighet. Att klasstillhörighet till och med kan vara mer avgörande när det gäller 

elevers prestationer i skolan än i vad det biologiska könet har.39 
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5. Undersökning 
 

I detta kapitel avser jag att presentera undersökningens resultat. Framställningen är tematiskt 

organiserad. Först beskrivs skolorna och lärarna som deltagit i undersökningen. Jag kommer 

att använda mig av fiktiva namn, på både lärare och skolorna. Framställningen blir då mer 

levande och anonymitet skyddas samtidigt. Därefter presenteras skolornas och lärarnas 

pedagogik och undervisning. Jag kommer att behandla hur lärarna på de olika skolorna lägger 

upp sin undervisning, men också hur de använder olika pedagogiska hjälpmedel som 

studiebesök och teknik i sin undervisning, samt den fysiska skolmiljön, främst klassrummens, 

betydelse. Men jag har också undersökt om hur lärarna ser på sitt inflytande över sin vardag i 

skolan och deras egen undervisning och på deras roll som lärare. Slutligen har jag granskat 

om lärarna ser några skillnader mellan hur de lägger upp undervisningen mellan olika grupper 

av elever.    

5.1. Beskrivning av skolor 

5.1.1. Moa Martinsons gymnasieskola 

 

Moa Martinsons gymnasieskola ligger i en medelstor stad i södra Sverige. Det är en friskola 

som har funnits sedan början av 2000-talet. Sedan skolan öppnades så har eleverna hela tiden 

ökat och trycket på skolan är stort. Själv tycker de att det är en lagom stor skola med cirka 

300 elever, vilket gör att det blir en närhet som ger en bra stämning på skolan. Eleverna har 

också stor möjlighet att påverka sin egen utbildning, får alltså en personligt utformad 

utbildning. De har enbart teoretiska program.   

     

5.1.2. Vilhelm Mobergs gymnasieskola 

 

Vilhelm Mobergs gymnasieskola ligger i en mindre stad i södra Sverige. Det är en friskola 

som har funnits i drygt tio år, har cirka 100 elever. Sedan skolan har öppnats så har 

inriktningen på utbildningen förändrats.  Skolan har tät kontakt med näringslivet, och när 

skola var ny så var det en uppmärksammad satsning inom dennas sektor. Närheten till 

näringslivet genomsyrar utbildningen och allt som eleverna gör är på riktigt, absolut inget 



torrsim. Där får eleverna en yrkesutbildning där man har nära kontakt med elevernas framtida 

arbetsgivare     

 

5.1.3. Selma Lagerlöfs gymnasieskola 

 

Selma Lagerlöfs gymnasieskola ligger i en medelstor stad i södra Sverige. Det är en 

kommunal skola med gamla anor, funnits sedan mitten av 1800-talet. Skolan är en stor 

gymnasieskola, med uppåt 1400 elever, vilken gör den till en av ortens största. De har stor 

bredd på utbildningar, har både praktiska och teoretiska program.  

5.1.4. August Strindbergs gymnasieskola 

 

August Strindbergs gymnasieskola ligger i en medelstor stad i södra Sverige. Det är en 

kommunal gymnasieskola som är en relativt liten gymnasieskola, den har omkring 600 elever. 

Att det är en så liten skola gör att alla känner igen varandra, både elever, lärare och annan 

personal. I och med detta så försvinner anonymiteten och det gör att man främjar tryggheten 

på skolan. På skolan finns både praktiska program likväl som teoretiska program.  

5.1.5. Hjalmar Söderbergs gymnasieskola 

 

Hjalmar Söderbergs gymnasieskola ligger i en medelstor stad i södra Sverige. Denna skola är 

en kommunal friskola. Är en gammal skola sedan början på 1900-talet. Vill själva framställa 

sig som den stora lilla skolan, detta syftar på att de har stort utbud på profiler att välja mellan. 

Men samtidigt liten för att eleverna nästintill känner alla, vilket ger en trygghet på skolan. 

Eleverna har stort inflytande på sin egen utbildning. Skolan styrs av en verksamhetsstyrelse 

som har representanter från näringslivet, lärare, elever och skolledning. 

 

 

 

  



5.2. Lärare 

5.2.1. Daniel 

 

Daniel är en man i 30års åldern. Han har en arbetat som lärare i mindre än fem år, har arbetat 

på samma arbetsplats under hela tiden sedan han tog sin lärarexamen. Han arbetar i en 

friskola och undervisar i ämnena Historia och Samhällskunskap. Är lärare på 

samhällsvetenskapliga programmet. 

5.2.2. Ann 

 

Ann är en kvinna i 45års åldern. Hon läser för närvarande det sista på pedagogiken för att bli 

en behörig gymnasielärare i samhällskunskap. Hon har en arbetat som lärare i fem år Hon 

arbetar i en friskola i ämnena Historia och Samhällskunskap. Är lärare på 

industriprogrammet. 

5.2.3. Gunnar 

 

Gunnar tre är en man i 55-60års åldern. Han har en gedigen erfarenhet som sträcker sig mer 

än 15 år tillbaka i tiden och är behörig lärare. Han arbetar i en kommunal skola och undervisar 

i ämnena Historia, Samhällskunskap, Religion och Geografi. Är lärare på industriprogrammet  

5.2.4. Lars 

 

Lars är en man i 50års åldern. Han har en gedigen erfarenhet som sträcker sig över tjugofem 

år och är behörig lärare. Han arbetar i en kommunal skola och undervisar i ämnena Historia 

och samhällskunskap. Han är lärare på samhällsvetenskapliga programmet.  

 

5.2.5. Maria 

 

Maria är en Kvinna i 45års åldern. Hon har en gedigen erfarenhet som sträcker sig sedan 

mitten/slutet av 1980-talet och är behörig lärare. Hon arbetar i en kommunal skola och 

undervisar i ämnena Matematik och Samhällskunskap men även Datakunskap. Är lärare på 

samhällsvetenskapliga programmet. 



5.2.6. Lena 

 

Lena är en kvinna i 45-50års åldern. Hon har en gedigen erfarenhet som sträcker sig nästan 

tjugofem år tillbaka i tiden och är behörig lärare. Hon arbetar i en kommunal friskola och 

undervisar i ämnena Historia och samhällskunskap. Är lärare på samhällsvetenskapliga 

programmet. 

 

5.3. Skolornas pedagogik 

 

Friskolorna vill bryta mönstrena och de traditionella lektionerna. På Moa Martinsons 

gymnasieskola så vill de ha ett mer universitetsliknande undervisningssätt. Det i form av att 

de har föreläsningar, mindre kommunikationsgrupper men också med individuell 

handledning. Det är viktigt för denna skola att ge eleverna mer inflytande över hur deras 

utbildning ska se ut, eleverna förfogar över sin tid själv till stor del. Så kan man ta eget ansvar 

och har den självdisciplinen att få saker gjorda så har man väldigt stor frihet. Men klarar 

eleverna inte av att ta det ansvar som skolan lägger på deras axlar och man skulle behöva mer 

fasta ramar så tar läraren mer fasta tyglar och kontrollerar eleverna mer. Skolan gör alltså så 

att de som kan ta ansvar får stor frihet och klarar man inte av friheten så måste man sitta med 

på lektionerna.  

 

Vilhelm Mobergs gymnasieskola är också inne på linjen att de vill ifrån den traditionella 

undervisningen. De har istället valt att dela in schemat efter lektioner så har de så att varannan 

vecka så arbetar eleverna praktiskt och varannan arbetar de med teoretiska ämnen, vilket 

innefattar bland annat samhällskunskap. Under de veckor som eleverna arbetar med teoretiska 

kurser i utbildningen så arbetar de i projektform. Med alla ämnen eller så många som möjligt 

är ämnesintegrerade i varje projekt. De motiverar detta med att skolan vill lära eleverna för 

livet och arbetslivet istället för skolan och proven. Menar också att i privatlivet och i 

arbetslivet så är inte ämnena delade så varför skulle det då vara så i dagens skola? Under 

dessa projekt så får de stor frihet och får arbeta i sin grupp var de helst vill. Även på den här 

skolan så handlar det om frihet under ansvar. Skulle de märka att det inte fungerar så 

diskuterar man problemet med eleven och kommer fram till en lösning gemensamt.  

 



Lärarna på de kommunala skolorna har en mer traditionell undervisning. På Selma Lagerlöfs 

gymnasieskola så har man försökt att i vissa utbildningar fått in ett mer projektliknande 

arbetssätt, men i det stora hela så är det ganska traditionell undervisning. Men man menar att 

det inte behöver vara en omodern undervisning för att det handlar i största delen av skolan 

fortfarande har traditionell undervisning. Man försöker att vara nytänkande och föra in nya 

”rön” vilket också sker i viss utsträckning. Han påpekar också att med tanke på att skolans 

undervisande lärare har en ganska hög medelålder så är förändringsbenägenheten inte den 

högsta bland personalen på skolan. 

 

August Strindbergs gymnasieskola har ingen bestämd pedagogik som alla på skolan ska följa, 

utan det är öppet för att använda olika pedagogiska metoder på vägen till elevernas lärande. 

Skolan är organiserat i arbetslag och inom dessa så diskuteras pedagogiska frågor, det är även 

här som man bestämmer hur arbetet i arbetslaget ska föras. I just det arbetslag som 

respondenten är medlem i arbetar mycket med tema och med ämnesövergripande arbete även 

om det inte blir så mycket som de själva skulle vilja. Det ämnesövergripande arbetssättet blir 

främst i årskurserna ett och två, medan man i årskurs tre har mer kursinriktad undervisning. 

Detta beror på att ju längre eleverna kommer i utbildningen desto mer egna val blir det vilket 

gör att klassen splittras mer vilket gör att det blir svårt att arbeta ämnesövergripande när 

eleverna inte läser samma kurser. Det gör att det också blir en del traditionell undervisning, 

det sker även i lägre årskurser också men då i ämnen som de tycker är svårt att passa in i 

dessa teman, så som tillexempel matematik. Men sen så när det väl gäller de enskilda kurserna 

så får lärarna själva tillsammans med gruppen utforma undervisningen. 

 

Med likhet med friskolorna så finns visionen om ett mer projektinriktat arbetssätt i Hjalmar 

söderbergs gymnasieskola. Men samtidigt så har inte skolan någon specifik pedagogik som 

gäller för hela skolan. Utan i de olika arbetslagen så arbetar de olika mycket projektinriktat. I 

vissa arbetslag arbetar man mer med detta medan i vissa arbetar man mindre. Varje arbetslag 

har sedan konkretiserat sina egna mål och visioner. Jobbar även ämnesintegrerat, men samma 

sak här olika arbetslag arbetar olika mycket ämnesintegrerat.                     

5.4. Hur ser lärarna på sin egen pedagogik? 

 

Alla lärare som deltagit i undersökningen menar att de står för skolans pedagogik. Men 

lärarna på de kommunala skolorna och den kommunala friskolan har större eget 



handlingsutrymme, när det gäller pedagogiskt arbete än vad lärarna på friskolorna har som har 

en mer ”fast” pedagogisk inriktning.  

 

Lärarna på kommunala skolorna menar att man måste se på och anpassa, undervisningen efter 

vilken grupp man ska undervisa. Man måste utgå från dess kompetens sedan tidigare, för att 

sedan se vilket arbetssätt som skulle passa bäst för att just denna grupp ska kunna nå upp till 

mål och betygskriterier. En av lärarna menar att denne alltid har sin utgångspunkt i 

programmål och kursmål. För att sedan titta på vilka mål man vill uppnå och hur man skulle 

kunna nå upp till dem med den specifika klassen. Lärarna är också uppdaterade vad som 

händer i samhället omkring oss i dagsläget. Men det är väldigt viktigt att man använder sig av 

olika arbetssätt så att eleverna får prova på olika sätt att skaffa sig kunskap och att visa sin 

kunskap. Och detta kan man göra på många olika sätt. Ibland arbetar man ämnesövergripande 

medan i vissa områden arbetar man enbart inom den specifika kursen eller ämnet. Ibland får 

eleverna vara med och bestämma medan i de delar som man ”ska” läsa som tillexempel när 

det gäller demokratins funktion så har inte eleverna samma möjlighet att bestämma. Men även 

om lärarna menar att det ibland kan vara svårt att eleverna får stort inflytande i sina studier så 

säger de att elevinflytande är en mycket viktig del i undervisningen. Det anser också lärare 

som arbetar på den kommunala friskolan som vill se det som grunden i sin egen pedagogik. 

Att hon tillsammans med eleverna arbetar gemensamt mot de uppställda målen. Men denne 

menar också att även ämnesintegration är viktigt. Men i ämnet samhällskunskap så kan man 

variera arbetssätten till det oändliga, det är enbart den didaktiska fantasin som sätter stopp. 

  

Den manliga läraren som undervisar på en av friskolorna finner att det mindre traditionella 

undervisningen, det mer universitetsliknande arbetssättet med föreläsningar och arbete i 

mindre kommunikationsgrupper som det vinnande arbetssätt.  Det kräver av eleverna att de 

tar mycket ansvar vilket är bra för framtiden vare sig om de ska studera vidare eller om de har 

tänkt sig att börja arbeta direkt efter studenten. Men han ser ändå att alla inte riktigt klarar av 

denna frihet och behöver att man styr upp lite, och är mer kontrollerande och tvingande. Den 

kvinnliga läraren menar på att hon märkt att eleverna inte tror att de lär sig. Vilket skulle bero 

på att de har roligt när de lär sig och att elever ofta har synen att lärande måste vara något 

tråkigt. Eleverna har också synen att om de inte skriver ner information som de får till sig så 

lär de sig inte och så har de inte gjort något. Men lärarna på den aktuella skolan, en av 

friskolorna, vill att det ska ske i huvudet, och att man kan lära sig genom att ha roligt. Så 

därför har så använder de sig av en reell kursplan, vilket innehåller bland annat att allt ska 



göras med humor och att alla elever ska ha ett bra självförtroende. Hon menar vidare att det 

deras reella kursplan som lärarna arbetar efter och att den ”egentligen är viktigare än 

skolverkets”. Men för att lura eleverna så lägger hon in föreläsningar ibland för att eleverna 

ska tro att de lär sig, även om de gör det under alla moment. Samtidigt påpekar hon att den 

”vanliga” skolan, med de kommunala skolorna i tanken, är väldigt konservativa i sitt 

tänkande, det vill säga att de inte vill förändra undervisningen och kanske till och med är 

rädda för att göra det. Hon försöker att föra en undervisning som är mer som PBL, men 

samtidigt lyfter hon fram att lärarna måste vara uppmärksamma så att inte eleverna bara flyter 

med, utan gör det som ska göras.     

5.4.1. Didaktiska reflektioner 

 

I likhet med vad de kommunala skolorna tillsammans med den kommunala friskolan så anser 

jag att man måste sätta eleverna i centrum, vare sig det handlar om att se till deras tidigare 

erfarenheter eller vilket program och inriktning som gruppen av ungdomar går. Jag håller 

också med dessa lärare att det är bra med elevdemokrati eller elevinflytande om man vill kalla 

det så, men det finns gränser även för det. Visst är det mycket bra att eleverna har ett stort 

inflytande, men som lärare och speciellt lärare med stor erfarenhet har större möjlighet att 

veta vad som eleverna behöver och vad som är viktigt att läsa. Så till en viss utsträckning så är 

det bra med eleverna får ha inflytande men kanske inte helt och hållet. Men vad som här har 

kommit fram så verkar det som att eleverna i dessa skolor har betydligt mer inflytande än vad 

eleverna i friskolorna har. Där mycket är bestämt från ledningshåll, långt ifrån klassrummen. 

 

Att man som en av friskolorna prioritera humor, till en viss del så kan detta vara bra. Att 

eleverna har det ”roligt” under sitt lärande kan säkert göra det lärandet lättare. Men att göra en 

egen kursplan som man sedan säger är viktigare än skolverkets så känns det som man har gått 

lite för långt.       

5.5. Upplägg av arbetsområde  

 

Läraren på den kommunala friskolan menar att hon alltid lägger upp sina kurser tillsammans 

med klassen som hon ska ha i kursen. Det genom att utgå ifrån styrdokumenten men också 

utifrån eleverna. Detta gör att även influenser från programmet och inriktningen kommer in. 

hon bestämmer tillsammans med eleverna vad de ska läsa för områden, hur de ska läsas och 



hur examinationen ska ske. Eleverna får på ett papper lämna in sina förslag individuellt och 

utifrån dessa så planerar hon upp arbetsområdet. Men hon menar att det ä väldigt viktigt med 

variation och det ser hon till att det blir under kursen.   

 

En av lärarna som undervisar på friskolorna som deltagit i undersökningen har en mycket tät 

kontakt med ett par av lärarna, dessa sitter och spånar vad de vill få in i projekten och vilka 

ämnen som skulle kunna komma in. vi använder oss här av den reella kursplanen som kräver 

att allt som görs ska göras med humor. Ibland gör denna lärare egna planeringar men det är 

inte speciellt ofta, men om hon gör det så visar de planeringen för varandra, så att de får ge 

sina åsikter om planeringen. 

Den andra läraren som arbetar i en friskola har det betydligt mer bestämt ovanifrån, skolorna 

runt om i Sverige har en gemensam portal på Internet. För tillexempel kursen 

Samhällskunskap A, så finns det en sida på denna portal, där kan man finna uppgifter och 

arbetsgång och hur undervisningen ska gå till. Men samtidigt kan han göra en lokal 

anpassning, även om man har bestämt huvudlinjerna på vad som ska tas upp och när. Men han 

påpekar också att han måste ta hänsyn till bland annat storleken på gruppen, tillgången på 

lokaler men även schema. Så den lektionsplaneringen blir lokal, men lärarna känner sig 

ganska styrda av de övergripande ramarna. Men han menar i likhet med läraren från den 

kommunala friskolan att det är viktigt att både variera arbetssätt och examinationssätt, det för 

att eleverna ska få prova på lite olika stilar och att alla ska få komma till sin rätt någon gång. 

På denna skola så har de fyra teman som de läser under det första året, alla områden eller 

teman är ämnesövergripande.   

Lärarna i den kommunala skolan gör lite olika, en av dem har en stomme klar när han 

presenterar det för klassen, för att sedan diskutera denna planering med eleverna. Men han 

menar också att det händer att han planerar med eleverna trots att det inte är speciellt vanligt. 

De andra två lärarna utgår ifrån den klass som denne har framför sig. Han menar på att är det 

en ”duktig” klass så kan man som lärare lägga upp ett arbetsområde på det sättet så att 

eleverna kan arbeta mer självständigt. Medan om man har en kurs en grupp med ”svaga” 

elever så lägger man in mer lärarledda genomgångar istället för enskilt arbete. Men som lärare 

måste man vara lyhörd mot vad eleverna tycker men samtidigt så är det så att man med en 

viss erfarenhet kan i större utsträckning säga hur ett visst arbetsområde bör läsas, om det 

fungerar bäst med genomgångar eller eget arbete. Som när det gäller riksdag och regering och 

ett riksdagsärendes gång så kan det vara på sin plats att ha en lärarledd genomgång. Medan 

andra områden kan vara bra att låta dem leta information själva. Att de innan de planerar ett 



område så funderar de på vad de vill få ut av området, säg demokratins funktion. Sedan 

funderar lärarna på vad området egentligen handlar om och vad som är viktigt att framföra till 

eleverna. För att sedan börja fundera på hur de skulle kunna lägga upp det för att kunna nå 

eleverna och göra dem engagerade. En av dessa lärare menar att det kan man göra på många 

olika sätt men hon lyfter fram en blandning av genomgångar, rollspel, debatter och eget 

arbete. Hon har låtit sina elever skriva motioner, följdmotioner och propositioner och sedan 

debattera i utskottsgrupper när de har arbetat riksdag och regering. Det för att eleverna ska få 

en förståelse vad ett riksdagsarbete innebär. En annan av de kommunalanställda lärarna lyfter 

även fram att man kan göra stimuleringar med ett vardagsmässigt tema för att sedan dra 

paralleller till stora samhälls frågor EU. På den skola som dessa två lärarna arbetar så har man 

arbetat med att ta fram olika stimuleringar. Detta arbetssätt använder de för att de menar att 

när eleverna upplever något så förstår de bättre och där med lär de sig också bättre.  

Men lärarna är överens om att samhällskunskapen kan läggas upp på många olika sätt, även 

de kanske inte varierar sig i samma utsträckning allihop. 

 

5.5.1. Didaktiska reflektioner 

 

Som man ser så här sätten att lägga upp ett område och användningen av arbetssätt på 

undervisningen oändliga. Lärarna har rätt i att det är bra att variera sina arbetssätt, men jag 

tror att det också kan vara bra att prova på nya sätt att bedriva undervisningen. Lärarna i den 

kommunala skola, men även den kommunala friskolan har här en fördel med tanke på att 

deras arbete verkar vara mindre bestämt uppifrån än vad det är i friskolorna. Vissa av lärarna 

lyfte fram att det är bra att eleverna får göra något praktiskt, att de lär sig bättre. Det genom 

att de då också får en större förståelse. Jag menar inte att man inte ska ha lärarledda 

genomgångar, för det tror jag kan vara bra att ha inom vissa arbetsområden och främst i 

kursen ”Samhällskunskap A” då den innerhåller mycket som är baskunskaper. Medan i de 

högre kurserna i ämnet kanske det mer lämpar sig att använda sig av mer eget arbete.  

 

I samtalen med respondenterna så diskuterades det bland annat om ”Riksdag och regering”, 

men även om EU så därför tänker jag att arbeta fram ett exempel på arbetsområde och 

lektionsplanering när det Internationella relationer och då fokusera på EU men också FN för 

att få ett världs perspektiv.   



Målet med detta arbetsområde, internationella relationer, är att elever ska få kunskap om olika 

former av det organiserade samarbete som finns mellan länder, regioner och organisationer 

som tillexempel FN och EU. De ska också kunna se samband mellan dessa samarbeten och 

den politiska och ekonomiska utvecklingen. I betygskriterierna för A kursen i 

samhällskunskap står det att för att få betyget godkänt i kursen ska eleven förstå hur politiska, 

ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden har format och ständigt påverkar såväl vårt 

eget samhälle som det internationella samhället vi lever i idag. Undervisningen kommer att 

vara i en samhällsklass och området omfattar 9 lektioner. För en mer utförlig planering se 

bilaga 2. 

 

5.6. Tekniska hjälpmedel 

 

Alla lärare som deltagit i undersökningen använder sig av tekniska hjälpmedel i 

undervisningen. Det alla använder sig av är att visa film på olika sätt, dels genom video men 

även dvd filmer. Datorn är ett hjälpmedel som de använder sig av på olika sätt, dels genom att 

använda sig av den i förarbetet till lektionerna genom att göra overhead bildspel, men också 

genom att installera en projektor och hjälpa eleverna att navigera i dator, men också visa 

eleverna intressanta sidor på Internet.  

 

På friskolorna använder de sig väldigt mycket av power point och installerad projektor. 

Samtidigt som de antingen väldigt lite eller inget alls använder sig av overhead. På friskolorna 

har man större tillgång till nyare teknik och på en av friskolorna så får varje elev till och med 

en varsin bärbar dator när de börjar sin utbildning.  

 

En av de manliga lärarna som undervisar på en kommunal gymnasieskola menar att han inte 

använder sig speciellt mycket av tekniska hjälpmedel, inte så mycket dator och han tycker 

också att det är bättre att skriva på tavlan än att använda sig av OH-bilder. Men även om den 

nyare tekniken används i stor utsträckning hos många av lärarna så används fortfarande 

diabilder ibland i undervisningssyfte av vissa lärare.  

I undersökningen så visade det sig att kvinnorna använder sig i större utsträckning av tekniska 

hjälpmedel än vad männen gör. Samtidigt så lyfter flera av kvinnorna fram att det kan vara 

vissa problem med den ”nyare” tekniken med tanke på att skolorna inte har tillgång till den i 

samma utsträckning som de har när den lite äldre tekniken, så som overhead. En av 



kvinnorna, som undervisar på en kommunal skola, menade att användandet av datorer i 

undervisningen kan vara ett problem ibland. Med tanke på att datorer enbart finns i datasalen 

och då i ett begränsat antal. Det medan en av de andra kvinnorna, undervisande på en 

kommunal friskola, menade att det kunde bli ”tungrott” när man skulle använda sig av 

datasalen på grund av placeringen i skolan inte är den optimala. En tanke som framförs av 

lärarna är att det borde finnas alla fall en dator i varje klassrum för att det finns så extremt 

mycket bra material på Internet som man kan använda sig av inom ämnet samhällskunskap. 

För att lösa problemet med få datorer så använde sig en av lärarna, förövrigt en kvinna på en 

kommunal skola, sig av att bära med sig en bärbar dator under lektionerna, men detta ansåg 

hon efter ett tag var ohållbart när man skulle koppla in och starta om under tiden mellan 

lektionerna som det ibland var mycket kort om tid. Även videokamera används i viss 

utsträckning inom undervisningen, men främst av eleverna när de arbetar i grupp och ska 

redovisa på något sätt muntligt.      

 

5.6.1. Didaktiska reflektioner  

 

Att de använder sig av tekniska hjälpmedel ser jag som något positivt, samtidigt som man 

påverkas och följer med i utvecklingen i dagens samhälle så är det också viktigt att man som 

lärare följer med i utvecklingen när det gäller teknik, man behöver inte hoppa på varje nytt i 

teknisk väg men man bör i alla fall hålla sig informerad och uppdaterad.  

I dagens samhälle men också i skolans värld så har kommunikationssätt som underlättar 

arbetet gått mycket framåt. Man kan fråga vilken tonåring som helst, alla vet hur man 

använder sig av tillexempel Internet. Det är en naturlig del av deras vardag, vilket gör att det 

blir allt viktigare att använda sig av detta i skolan. Genom att eleverna kan mycket om denna 

teknik så gör det både lättare och svårare för lärarna. Dels ställs det högre krav på 

yrkesgruppen för att motverka att tekniken används på ett felaktigt sätt men också att all 

information på Internet inte alltid är allt för tillförlitlig. Men samtidigt så finns det en fördel 

med att använda sig av något som eleverna redan är kunniga på, det kan handla om dels att de 

får träna sig på att vara källkritiska men också att det är lättare att kommunicera på ett smidigt 

sätt. De kan också lätt hitta information som är adekvat för sina skoluppgifter. 

För lärare så kan det också underlätta för att vi ska kunna hålla kontakt med tillexempel 

kollegor som undervisar på andra orter i både Sverige och världen. Och därmed också utbyta 



erfarenheter som kan utveckla lärarna i sitt arbete. Även andra medier kan vara bra att 

använda sig av i skolans värld. Globaliseringen och den tekniska utvecklingen har också lett 

till att vi kan på ett smidigt sätt få reda på vad som händer i våran omvärld, världen minskas. 

Som exempel på detta skulle man kunna ta 11 september, 2001 man snabbt kunde få 

information om vad som hände i omvärlden.  

Men man behöver inte alltid använda sig av datorn, man kan lika bra använda sig av overhead 

vid genomgångar. Det är en säkrare teknik, som inte krånglar i samma utsträckning som om 

man använder sig av tillexempel ”Power Point” och en projektor vid genomgångarna. Och 

man sak genomföra genomgången vare sig vilken teknik man använder sig av och med så 

istället för att använda sig av ny teknik så kan man använda sig av den mer säkra tekniken, 

visst kan en overhead också gå sönder, att lampan är trasig men det brukar lösa sig lättare, 

aningen kan man låna från klassrummet bredvid, eller så kan man bära med sig en lampa om 

olyckan skulle vara framme. 

Med tekniska hjälpmedel så kan man åskådliggöra fenomen i dagens samhälle för eleverna. 

Men även använda dessa hjälpmedel för att få eleverna motiverade och även kunna aktivera 

eleverna genom att använda sig av till exempel bilder och videoprogram. 

 

5.7. Studiebesök 

 

Samtliga av lärarna i undersökningen anser att det är viktigt inslag i undervisningen och 

elevers lärande. Lärarna som undervisar i friskolor åker i den mån det går och när de hittar 

något som verkar bra, men de ser ofta problem som att det kan vara svårt schematekniskt och 

att det kanske tar lite för mycket kraft och tid. Men dessa lärare är de två som arbetat kortast 

tid i yrket och har inte det stora och bra ”batteri” med bra studiebesök och kontakter som de 

med längre erfarenhet har. Men den manliga av dessa två menar att han har ett gnagande 

samvete för att han kanske skulle vilja att de gjorde fler studiebesök, han kände att orken och 

tiden för planerandet kanske inte fanns. En av de resterande lärarna, en lärare på en kommunal 

skola, menade på att på dennes skola så hade de inte speciellt mycket studiebesök men detta 

handlade främst om att dels krävde vissa ställen betalt och skolans ekonomi då satte stopp för 

studiebesöket men även att det på många ställen har effektiviserats så långt som möjligt vilket 

gör att de inte har någon möjlighet att ta emot några klasser. Men vid den kommunala 

friskolan så gör de studiebesök när det är relevant och de tar varje år med sig klasserna på 

olika studiebesöks resor, i ettan åker man till arbetets museum, i tvåan till Vadstena och i 



trean till Stockholm och besöker bland annat riksdagen. En av de två kommunala skolorna 

verkligen satsade på studiebesök. Lärarna i undersökningen som arbetar på denna skola har 

båda en gedigen erfarenhet och har som en av de uttrycker det skaffat sig kontakter och ett 

stort batteri av bra studiebesök som man varje år som man har kursen vill få in, med 

erfarenhet så vet man vad som fungerar och vad som inte fungerar. En resa till Stockholm är 

ständigt återkommande på samhällsprogrammet på skolan. Där man besöker bland annat 

riksdagen, zenit city men också olika museum som kan passa det kan handla om bland annat 

naturhistoriska. Skolan engagerar sig i riksdagens arbete genom att följa och vara med i 

ungdomens riksdag som är vartannat år. Där man får gå igenom ett antal steg, skriva en 

följdmotion och en fristående motion. Man blir sedan tilldelad ett antal platser om man 

kommer med och då får skolan skicka upp ett antal elever, som är intresserade, till stockolm 

och riksdagen. Där får man prova på att sitta i utskottsdiskussion, har debatt i plenisalen, där 

den som vill hålla tal får göra det i talarstolen inför resterande representanter och åhörare. För 

att sedan har de en utfrågning med ett antal ministrar från regeringen. Denna dag brukar de slå 

samman med resan till Stockholm. Studiebesök eller utbyten med andra länder har också 

genomförts, de har bland annat besökt Finnland, Frankrike, Litauen och Tyskland genom 

sådant utbyte. Men längre resor som till Auschwitz och Pompeji har genomförts med mindre 

grupper, då ett samarbete mellan historia och samhällskunskap. Men samtidigt så åker de till 

museum och arkiv på hemma plan. Men även studiebesök på Campus Norrköping har 

genomförts med en del klasser. Besök på öppna anstalter och fängelser har besökts, men på 

grund av en del orsaker så har dessa besök tvungna att upphöra. Visst kan det ibland vara 

svårt av schematekniska skäl, men man brukar försöka att hjälpa varandra, lånar man en 

timme av ett annat ämne så får detta ämne en annan lektion då eleverna skulle ha haft 

samhällskunskap.   

 

5.7.1. Didaktiska reflektioner  

 

Jag anser att det är bra att de är positiva till att använda sig av studiebesök som ett steg i 

lärandet. När eleverna är ute på studiebesök så kan det de gör på studiebesöket dels göra 

kunskapen mer levande men samtidigt så ger det eleverna något att hänga upp sin kunskap på. 

Jag kan ta exemplet Sveriges riksdag, visst kan man sitta i ett klassrum och läsa om hur det 

fungerar och se på bilder hur det ser ut.  Men genom att besöka riksdagen och prata med en 

riksdagsledamot som förklarar hur det går till gör att det blir mer levande och kan också bli 



roligare, vilket kan göra att eleverna lär sig bättre och mer än om de enbart hade läst det i en 

lärobok.  

Man kan inte förneka att svårigheter kan finnas så som både schematekniska som ekonomiska 

art. Men för att bli kvitt i alla fall den schematekniska biten så kan man i det arbetslag som 

man tillhör eller de lärare som har ett visst program eller klass samarbeta och kanske om man 

åker till Stockholm så kan man, genom att besöka riksdagen, slottet och kanske ett museum 

för att sedan gå på teater på kvällen och genom att göra flera olika studiebesök under resan så 

kan det ge något till olika kurser och ämnen. Och kan man motivera att resan ger så mycket 

och att den är viktig att genomföra så kan man säkert lättare kunna övertala skolledningen att 

få pengar till resan än om man inte kunnat pussla så mycket eller fått in kanske bara ett eller 

två ämnen. Men det är klart att skolledningen inte kan trolla fram pengar men visar man hur 

viktigt det är så kanske de försöker på ett annat sätt.   

 

Ett exempel på ett studiebesök bland lärarna var att flera skolor åkte till Arbetets museum i 

Norrköpings industrilandskap. Jag kommer därför att planera upp en sådan resa till Arbetets 

museum. Vad man bör tänka på innan, hur man lägger upp besöket och vad man skulle kunna 

göra efter besöket.  

Jag har en klass i trean på samhällsvetenskapliga programmet på en gymnasieskola i 

Norrköping. Jag har denna grupp i kursen samhällskunskap C, vilken är en fördjupningskurs i 

samhällskunskap, gruppen som går kursen är tio studiemotiverade elever. Lektionerna är 

placerade så att de har lektion mellan 13 och 16 varje fredags eftermiddag. I ett annat ämne, 

nämligen svenska så läser de ”Världens modernaste land” av Fredrik Lindström. Därför så ska 

vi genomföra ett arbetsområde som berör när Sverige blev modernt och hur modernt Sverige 

egentligen är. De ska inom detta ämnesområde få genomföra ett enskilt uppsatsarbete som har 

till uppgift att göra eleverna ska kunna använda olika källor och medier och därtill även 

använda sig av källkritik och kritiskt kunna granska och tolka information.  Detta studiebesök 

är med för att inspirera eleverna, jag kommer att ha detta som en upptakt till arbetsområdet. 

Innan genomförandet av besöket så har eleverna fått reda på vad syftet med besöket är och att 

det kommer att ske närvarokontroll.  

Innan man genomför en sådan resa så bör man fundera på hur man tar sig dit, men eftersom 

eleverna studerar i norrköping och det är gångavstånd från skolan så blir det inget problem att 

ta sig dit till utsatt tid klockan 13. På arbetets museum ska vi besöka en utställning som heter 

”INDUSTRILAND - när Sverige blev modernt”, vilket visar på hur industrinationen Sverige 

formats och välfärdsstaten utvecklades. I utställningen så förenas enskilda människors minnen 



från denna period samtidigt som man även tar upp stora frågorna inom politik och ekonomi 

från samma tidsperiod.  

Lektionen efter att vi besökt utställningen så ska vi ha en diskussion angående deras tankar 

kring utställningen, föra att sedan börja med uppsatsarbetet genom att välja ett område inom 

detta arbetsområde som de skulle vilja undersöka, detta med utgångspunkt i vad de sett på 

utställningen. För att se program till studiebesöket, för övrigt det program som eleverna 

kommer att få ut, se bilaga 3.    

  

5.8. Finns det andra vägar till lärande? 

 

Förutom den traditionella undervisningen så ser lärarna att man kan lära eleverna på andra 

sätt. Dels så skulle man kunna använda sig av studiebesök, besök utifrån, och även motivera 

eleverna att läsa annan litteratur förutom kursernas läromedel, men man kan också använda 

sig av film i undervisningen, det med syfte av att eleverna ska kunna få en bredare och kanske 

också djupare kunskap. Det är ju även när eleverna själva söker kunskap på egen hand och då 

via till exempel Internet. En av lärarna som undervisar på en av friskolorna menar att man 

som lärare bör använda sig av elevens alla sinnen för att göra ämnen som de inte är 

intresserade av intressanta och roliga. Viktigt att man tillåter eleverna att både arbeta 

teoretiskt men också praktiskt. Att de själva har inflytande och att de får utforma delar av det 

praktiska själva. För det blir mycket roligare för eleverna då vilket leder fram till att de blir 

mer motiverade och lär sig ny kunskap då.  

Lärarna menar att det är klart att lärande sker inte enbart tillsammans dem i skolan. 

Ungdomarna har ett lärande både i skolan men också på sin fritid. Men alla elever är ju olika 

men hela livet är ett lärande.    

5.8.1. Didaktiska reflektioner 

 

Jag tycker att det är viktigt att lärare har en vidare syn på lärande än enbart den traditionella 

undervisningen. Att de ser att eleverna inte lär sig enbart tillsammans med dem. Det kan nog 

vara bra om läraren inte värdesätter sin egen roll som allt för stor. Visst har läraren en otroligt 

stor och viktig roll för eleverna, dels som vuxna förebilder men också som 

kunskapsförmedlare. Ibland kan det vara svårt att ge eleverna hållbar kunskap med tanke på 

den snabba förändringstakten i samhället idag och därmed också inom ämnet 



samhällskunskap. Samtidigt så tillskansar sig ungdomarna ny kunskap genom många andra 

sätt, genom bland annat media, tv och tidningar, men även genom att läsa annan litteratur. Så 

därför är det otroligt viktigt att skolpersonal, lärarna, lär eleverna att lära, men också att vara 

källkritiska. Det för att de själva ska kunna bilda ny kunskap under hela livet och att de inte 

ska tro på allt som skrivs, att de inser att allt är skrivet av någon som har ett syfte med texten. 

Men känner man till detta kan eleverna värdera den information och därmed också kunskap.    

 

5.9. Klassrummet 

 

Genom att undersöka ett antal skolor och hur deras fysiska miljöer ser ut så ser man att både 

de kommunala skolorna och den kommunala friskolan har en miljö som är den traditionella, 

detta beror dels på att skolorna byggdes för en ganska lång tid sedan. De olika skolorna har 

alla tv och video i varje klassrum och alla har speciella datasalar, som inte alltid är så speciellt 

pedagogiskt bra placerat i skolan, vilket kan göra att användandet av datasalen blir ”tungrott”.   

Även om de kommunala skolorna och den kommunala friskolan är traditionella när det gäller 

klassrummen så kan man se lite skillnad mellan dessa skolor. En av skolorna har kvar ”svarta 

tavlan”, de andra två skolorna har gjort försök att hänga med i utvecklingen. Har bland annat 

projektor uppsatt i vissa klassrum. Men de försöker också hänga med när det gäller 

möblering, de har inte helt och hållet bänkarna i rader utan en av skolorna har i vissa klassrum 

runda bord som uppmuntrar till samtal mellan eleverna. Men något som dessa tre skolor har 

gemensamt är att ingen av dem har grupprum i någon större utsträckning, vilket flera av 

lärarna menar på vore bra om det fanns tillgång till.  

I och med att möbleringen ofta är den traditionella så gör det att den inte alltid passar till den 

undervisning som ska bedrivas i klassrummet under en viss lektion. Därför kan man få om 

inte möbleringen skulle passa möblera om så att det passar till det man ska göra. Men en av de 

manliga lärarna menar på att han försöker sig på att ta in lite ”nyare” rön i skolan och i 

klassrummet, nya teser om hur möbleringen ska vara för att det ska bli en så bra läromiljö 

som möjligt. Men när han försöker detta så möter han motstånd, inte från kollegor utan av 

eleverna, han menar att han märkt att eleverna oftast är mer konservativ när det gäller 

undervisning i skolan än vad lärarna oftast är, eleverna vill ha det som det alltid har varit. 

 

På friskolorna är läromiljön inte något problem, om de kommunala skolorna var traditionella 

och kanske något omoderna så är så inte fallet med friskolornas fysiska miljö. De har tillgång 



till föreläsningssalar, som man får plats med många elever i. De båda skolorna är ”öppna” i 

den meningen att de har väldigt mycket öppna ytor. Grupprum är något som de verkligen har 

satsat på, vilket de har stor tillgång till, har även runda bord på de öppna ytorna, där eleverna 

kan sitta och arbeta i grupper. Båda skolorna har tillgång till mer eller mindre traditionella 

klassrum som de kan använda sig av, men detta i mycket begränsad utsträckning. En av 

friskolorna har varje elev ett eget skrivbord med tillhörande kontorsstol, som är möblerade i 

mindre grupper, efter basgruppen eller efter inriktning. Men på denna skola så används 

klassrummen mer för att mötas och ta närvaro på morgonen för att sedan splittras åt olika håll.  

 

5.9.1. Didaktiska reflektioner 

 

Att klassrummen och skolorna i stort ser olika ut är ingen överraskning. Detta beror på olika 

orsaker, dels så är skolorna byggda under olika tider, friskolornas lokaler är byggda på mitten 

och slutet av 1990-talet. Samtidigt så har de resterande skolor ett antal år på nacken, en av 

skolorna är knappt 100 år gammal och med tanke på att byggår har betydelse i den meningen 

att de byggde utifrån de aktuella rönen om den optimala läromiljön. Så är det ganska 

självklart att man inte hade samma syn på skolan på 1910-talet som under mitten och slutet av 

1990-talet, det varken på lokaler och pedagogiskt. Utvecklingen har gått framåt och så även 

utformningen av skolans fysiska miljöer.  

Men samtidigt kan man fråga sig om eleverna får det bättre i en skola där man har egna 

skrivbord, kontorsstol och en egen dator eller om det är ett sätt att visa att man har resurser 

och det lockar nya elever. Eller att eleverna får röra sig lite som de vill, sitta var de vill bara 

de gör uppgifterna. Det verkar mer som om de lockar elever i årskurs nio med att ha det lite 

friare och att få tillgång till personliga föremål som tillexempel en egen bärbar dator. För 

elever som går i den kommunala skolan eller de kommunala friskolorna, är det en nackdel för 

eleverna att gå i en skola som inte har resurser i samma utsträckning? Eller är dessa elever 

sämre kunskapsmässigt bara för de går i den traditionella skolan? Knappast detta beror mer på 

hur eleverna är som individer och den motivation och det stöd man har hemifrån. Man kan 

inte säga att elever på friskolor är bättre än elever på kommunala skolan, det beror på 

individerna som går i respektive skola och vilka ambitioner den enskilde individen har. 

 



5.10. Lärarens roll 

 

Av olika lärarna som deltagit i undersökningen menar de flesta att en roll inte utesluter andra 

roller. De menar att läraren ska vara en ledare och vara den individ i klassrummet som kan 

mest och även vara en förebild och uppföra sig på ett föredömligt sätt. En av lärarna, på en 

kommunal skola, påpekade att man också har en roll som uppfostrare.  Men de flesta menar 

att elevinflytandet i skolan är viktigt och att man som lärare att lyssna till elevernas åsikter, 

man att det ändå i slutänden är läraren som bestämmer, läraren är den professionelle i 

klassrummet. Det är dennes uppgift att hålla greppet över alltihop. Men skulle elever och 

lärare tycka olika menar lärarna att man ska försöka med att visa på att de fördelar som finns 

med just det valda arbetssättet och kunna motivera varför ett annat inte skulle bli lika bra. 

Enligt en del av lärarna så brukar eleverna då ändra sin uppfattning och följa det som läraren 

propagerar för. En av männen från den kommunala skolan menade att man som lärare ska 

vara demokratisk men samtidigt vara som en ”chef” som han uttryckte det. Andra menade att 

det är viktigt att man är en auktoritet i klassrummet, en auktoritet i positiv bemärkelse, en 

naturlig vänlig auktoritet som läraren själv uttrycket det.        

Men att distansen bör finns till eleverna är de flesta lärarna ense om. Det dels för att skydda 

sig själv, för om man får en för nära kontakt kan det bli en konstig relation mellan eleven och 

läraren. Men samtidigt så är det vikigt att man som lärare skapa en bra kontakt med eleverna. 

För mötena mellan de olika individerna, mellan lärare och elev är mycket viktig. Man ska som 

lärare visa eleverna att de alltid är välkomna om det är något de känner att de behöver prata 

om och att de inte är rädda för att komma och fråga om det är något de undrar över. En av 

lärarna påpekar att läraren också har till uppgift att ta tag i konflikter när det dyker upp.  

Men de menar också att olika arbetssätt ställer olika krav på läraren, och där med också olika 

roller. Arbetar men mer problembastet så har man rollen som den handledande läraren men 

arbetar man mer lärarlett så har man rollen som den mer traditionelle läraren.       

 

I friskolorna är det mindre den traditionelle läraren som kommer fram, utan snarare den mer 

handledande, det är eleverna som ska söka upp läraren när den behöver hjälp. De lägger 

mycket energi på att handleda genom att ha personlig handledning med elever som de är 

mentor till varje vecka eller var fjortonde dag. Men en av lärarna ser sig också mer åt den 

traditionelle läraren, den förmedlande läraren. Den person som ska bestämmer i klassrummet 

även om det är en mycket kamratlig stämning mellan lärare och elever. Det medan den andra 



läraren i friskolorna ser sin roll som lärare som en mer handledande roll, ska vara ett stöd för 

eleverna i sitt lärande.  

 

En av de kvinnlig lärarna satte ord på det som de flesta av de andra inte sa direkt men som de 

alla syftade på, ”lärarens roll är otroligt viktig!”. 

    

5.10.1. Didaktiska reflektioner  

 

Att lärarna har en viktig roll kan nog de flesta i samhället hålla med om. Men vad för roll en 

lärare har kan däremot skifta mer. En del har nog synen på läraren som en som ska vara 

uppfostrande och uppfostra eleverna till bra samhällsmedborgare. Men när vi träffar eleverna 

på gymnasiet så bör eleverna redan vara uppfostrade. Har det ingen uppfostran så är det ändå 

för sent och naivt att tro att man ska kunna få dessa elever till bra samhällsmedborgare i full 

utsträckning. Visst kan man få eleverna att kanske bli bättre men om individen aldrig har fått 

grunden så är det mycket svårt att lyckas. Men självklart ska man som läraren bete sig på ett 

föredömligt sätt, för att visa eleverna hur man ska vara mot varandra. Detta på grund av att 

man som lärare har en stor inverkan på elevernas liv. Under tonåren ska man ta steget in i 

vuxenvälden och då behöver man ha bra förebild som vuxen runt eleverna. Eleverna är i 

skolan stor del av sina tonår och då är det en av de största kontakterna med vuxenvälden 

förutom deras föräldrar. Jag säger inte att föräldrar är dåliga förebilder. Men i samhället finns 

det barn och ungdomar som har föräldrar som kanske inte är de bästa förebilderna. Även om 

dessa är i minoritet så måste vi ta vara på deras ungdomar och visa på en bättre förebild.  

Men den roll som människor i samhället kanske kan hålla med om är att läraren har en viktig 

roll när det gäller förmedlandet av kunskaper. För de flesta kan nog hålla med om att läraren 

är den i klassrummet som ska ha störst kunskap i det de undervisar i. Men lärarna har också 

en viktig roll när det gäller att lära eleverna att vara kritiska och ifrågasätta den information 

som läraren lägger fram. För många elever vill nog tro mer eller mindre blint på vad läraren 

säger, det med tanke på att läraren enligt tradition ska lägga fram kunskap som är ”rätt”, de 

har ett sorts monopol på kunskap. Men om läraren ska ha en handledande roll eller om denne 

ska ha en roll i mer traditionell mening beror nog på vilket arbetssätt man väljer att arbeta 

efter och vad skolan förespråkar för arbetssätt.   



5.11. Lärarens inflytande över sin vardag och sin undervisning 

 

Alla lärarna som arbetar på de kommunala skolorna menar att de har stor frihet, att visst 

arbetar de i arbetslag men när det gäller lektionerna så får de bestämma och lägga upp dem 

själva, men samtidigt så ska man vara på plats en viss tid vare sig att man har lektioner eller 

inte, vilket då kan vara en begränsning. Men av schematekniska orsaker så kan det ibland bli 

begränsa arbetet, som när man vill åka på studiebesök eller om man skulle vilja arbeta över 

ämnesgränserna. Hur stort inflytande en lärare får beror på hur mycket denne undervisar och 

undervisar i en viss klass, ju mer man undervisar i klassen ju mer inflytande får man, och tvärt 

om. Även om lärarna ser begränsningar så menar de att samhällskunskap är betydligt friare 

och man kan få större inflytande over sin undervisning i detta ämne än om man undervisar i 

en del andra ämnen. I arbetslaget så har man ganska mycket inflytande som enskild individ, 

storlek beroende av antal undervisningstimmar. Som enskild lärare har man inte speciellt stort 

inflytande gentemot skolledningen, men arbetslaget kan däremot påverka sin situation och 

ledningen är öppen för att tillmötesgå sina lärare, bara de har bra idéer eller synpunkter. Detta 

håller även läraren från den kommunala friskolan med om. Men hon menar också att man 

finner en lärares förutsättningar och spelregler finner man i styrdokumenten.  

 

Lärarna på friskolorna menar också på att de har ett stort inflytande över sin vardag, som en 

av lärarna påpekar så storleken på inflytande man kan få beror på hur mycket man orkar lägga 

ner tid på det. Om man vill och hinner så kan man göra vad som helst, på den skola som han 

arbetar på så har han inte sett att skolledningen säger stop, eller att man inte kan göra så för så 

har vi aldrig gjort förut. Han sammanfattar sitt resonemang med att det är tid, ork och lust som 

sätter begränsningarna. Även om det också finns ekonomiska begränsningar. Den kvinnliga 

läraren som undervisar på en friskola menar att som de resterande lärarna att hon har stor 

frihet och inflytande. Men att på denna skola så är det mycket viktigt att man håller hårt i 

skolans pedagogik, man ska undervisa efter den ”rätta” pedagogiken. 

5.11.1. Didaktiska reflektioner 

 

Det har visat sig att som man kanske kan ha trott tidigare att man som lärare har en stor frihet 

i sin vardag. Men samtidigt så diskuteras det om att man ska arbeta mycket i arbetslag, och att 

det har blivit väldigt kollektivt. Men som undersökningen visar så begränsar detta inte den 

enskilde lärarens inflytande över sin egen vardag, utan är mer som ett sätt att göra sin röst 



hörd i den stora yrkesgruppen på skolan. Har man en bra ide eller synpunkter på hur 

någonting är så får lärarna lyfta fram det i arbetslaget och försöka få framgång i den mindre 

gruppen som senare är en kraftigare röst ibland resterande lärare och skolledningen är då mer 

lyhörd mot deras åsikter. En av lärarna påpekade att de var tvungna att vara på plats under 

vissa tider men detta tycker jag tyder på att denna lärare kanske inte är helt nöjd med sin 

vardag. Frågan är om det kan handla om att denna lärare är trött på yrket efter många år inom 

det och kanske skulle vilja göra något annat men vet inte vad det skulle kunna vara. Att det 

kanske inte är lärarens inflytande det är fel på utan det kanske beror på andra orsaker.      

 

5.12. Lärarnas kunskapssyn och elevsyn 

 

En av lärarna, undervisande på kommunal friskola, menar att hon har en 

socialtkonstruktivistisk kunskapssyn, det vill säga att kunskap är ett resultat av aktivitet och 

som hela tiden utvecklas i möten med andra individer och att kunskap är en process och inte 

enbart en produkt. Men intervjuade lärare i den kommunala gymnasieskolan menar att 

kunskap är något som man kanske borde lära sig för livet men att det är svårt att komma ihåg 

allting. Som lärare får man lära eleverna att söka kunskap på egen hand. En lärare som 

undervisar på en friskola menar att alla individer lär sig på olika sätt och i olika takt och att 

detta således är mycket individuellt. Men denne lärare håller med de övriga om att det är en 

process och att man ska lära sig lära för ett livslångt lärande. 

Samtliga lärare menar att de sätter eleverna i första rummet och de inte tycker att någon elev 

är viktigare eller bättre än någon annan elev. De arbetar alltså mot jämlikhet, både mellan 

könen och mellan individer inom samma kön. De anser att de försöker att vara så 

demokratiska på arbetsplatsen som möjligt, låta eleverna vara med och bestämma i den 

utsträckning som det är möjligt. De menar också att de har tron på eleverna att de är kapabla 

att klara av väldigt mycket och som är allt annat än passiva varelser. Lärarna menar vidare att 

det är viktigt att man som lärare bemöter eleverna med respekt och även försöker att se de 

enskilda individernas individuella behov.  Att alla elever vill lära sig och tillskansa sig ny 

kunskap. Det är också viktigt att inte se eleverna som lata individer som man måste ”piska” 

för att de ska göra något, för så är inte fallet. Men samtidigt bör man tänka på att man som 

lärare måste stötta vissa elever mer än andra med tanke på att olika individer har olika hinder 

för att lära.    

      



5.12.1. Didaktiska reflektioner 

 

Undersökningens resultat var inte någon överraskning. Som lärare är det en självklarhet, alla 

fall för mig att sätta eleverna i främsta rummet och att man bemöter eleverna med respekt. 

Och att man försöker vara så demokratisk som möjligt och även att man tror att alla elever vill 

lära sig. Att man som lärare har en positiv syn på eleven, hur skulle det annars se ut, om en 

lärare sa motsatsen. Då ska man nog inte vara i skolans värld. Man har nog spelat ut sin roll 

som lärare och kanske borde söka sig därifrån. Om man inte ser eleverna som tänkande 

varelser som vill lära sig utan ser dem istället som individer som gör så lite som möjligt så hur 

ska man på ett bra sätt kunna motivera dessa människor att göra sitt bästa om de ändå vet vad 

läraren har för syn på dem, det är en omöjlig ekvation, det är som ordspråket säger, ”Ju mer 

en lögn upprepas, ju sannare blir den”. Det här ordspråket stämmer i detta fall. Visar en lärare 

även om denne inte säger något att eleverna är omöjliga att lära ut till och att läraren anser att 

deras elever är lata så kommer eleverna att tillslut uppnå till denna åsikt, att bli lata personer 

som är omöjliga att lära ut till. Det beror på att människor är benägna att uppfylla andras 

förväntningar.   

Att de menar att de har just denna kunskapssyn, att kunskap är en process som sker i mötet 

mellan människor och att kunskap även är som även sker individuellt är inte heller någon 

överraskning, det stämmer bra överens med styrdokumentens kunskapssyn. Det är bra att de 

ser lärandet som något individuellt men även som en process som sker i möten med andra, 

men också att lärandet ska vara ett livslångt lärande. Detta kan man se som ett motiv till att 

det är viktigt att använda sig av olika sätt att lära ut och variera sig i arbetssätt. Det med tanke 

på att man ska tillskansa sig så mycket kunskap som möjligt och att olika individer lär sig på 

ett individuellt sätt och man ska ge eleverna chansen att skaffa sig kunskap och även visa sin 

kunskap som man har. De menar att man som lärare ska vara införstådd med att olika elever 

har olika problem och hinder för lärandet. Visst ska man veta att det finns hinder för en del 

elevers lärande, men räcker det att bara vara införstådd att dessa problem finns? Jag anser att 

det absolut inte gör det. Som lärare måste man ge alla elever en chans att lära sig på samma 

villkor. Och stödjer man inte elever med särskilda behov så sker denna undervisning inte på 

samma villkor, vilket läroplanen klart och tydligt eftersträvar. Men samtidigt så har man ju 

också en hel klass lärande att ta ansvar för. Det i kombination med att lärarens tid med den 

specifika klassen är mycket begränsad, vilket gör att ekvationen blir omöjlig för läraren.        

  



5.13. Finns det skillnader mellan olika program? 

 

På friskolorna anser de intervjuade lärarna inte att man bör skilja på olika program, när det 

gäller hur undervisningen ska bedrivas. En av dem har enbart haft ett program och kan inte 

riktigt veta om hon skulle bedriva undervisningen på ett annat sätt inom andra program men 

hon tror inte det. Den som undervisar på samhällsvetenskapliga programmet menar att han 

inte skiljer på eleverna och uppgifterna beroende på vilket program de arbetar med. En klass 

på till exempel det naturvetenskapliga programmet kan vara intresserad av 

samhällsvetenskapliga frågor samtidigt som en elev på det samhällsvetenskapliga kanske inte 

är lika intresserad av dessa frågor. Och han menar att man kan ställa sig frågan om man inte 

ska använda sig av andra ämnen än de som är direkt kopplade till deras program och om de 

elever som går natur inte behöver veta något om de frågor som inte rör ämnen som 

tillexempel kärnkraft.  

 

Lärarna på de kommunala och den kommunala friskolan menar att man måste göra skillnad 

mellan elever på olika program. Men som läraren på den kommunala friskolan så måste man 

också göra skillnad beroende på vilken inriktning som eleverna läser. Men detta tycker hon att 

det kommer in med tanke på det stora elevinflytandet. Det med tanke på när eleverna får vara 

med och bestämma vad de ska läsa så kommer deras intresse att styra till en viss del av 

undervisningen. Läser en grupp av elever samhällsvetenskapliga programmet med inriktning 

kultur så är de intresserade av kultur och det kommer att spegla av sig i deras val i även ämnet 

samhällskunskap.   

En annan av lärarna, en på den kommunala gymnasieskolan, säger att han tidigare, då han 

undervisade enbart på ett program ansåg att det inte var så stor skillnad mellan elever och att 

det snarare är social bakgrund och kompistrycket som avgör vilket program man väljer att gå 

på gymnasiet. Han menar att kursen Samhällskunskap A kan alla tillgodogöra sig bara 

intresset finns där, men med tanke på att intresset ibland kan svikta så kan han av erfarenhet 

säga att det finns skillnader mellan yrkesförberedande och studieförberedande program. 

Skillnaden som han ser det är att man ibland inte kan gå lika fort fram med tillexempel en 

industriklass mot vad man kan göra i när man undervisar i en NS-klass. Vidare menar han att 

man inte behöver ta olika arbetsområden till olika program utan man kanske bör tänka på hur 

man lägger upp arbetet. Man kanske kan göra undervisningen mer praktiskt när det handlar 

om att undervisa en klass på ett yrkesförberedande program. En annan skillnad som han ser, 



är att elever som går på industriprogrammet så kan man ta det som det kommer mycket och 

inte behöva planera så långt i förväg. Det medan i till exempel en NS klass så behöver man 

planera långt i förväg, för de vill ha reda på när det ska bli prov så att de kan ha en lång 

framförhållning och själva kunna planera, vilket inte elever på yrkesförberedande program 

kräver.        

De resterande två lärarna som undervisar på den kommunala gymnasieskolan framhåller att 

det är utifrån gruppen man måste se inte programmet, även om man också behöver göra det 

till viss del. De menar att har man olika program så kan man kanske koppla till den speciella 

inriktningen som det programmet har, så arbetar man med elever som läser florist så kan man 

kanske se på ”rättvise märkt” med inriktning mot just blommor. Att man färgar sin 

undervisning efter vad eleverna går för program är viktigt. Men samtidigt så är det så många 

olika grupper och individer inom samma program. Ett år kan det vara på till exempel 

samhällsvetenskapliga programmet en mycket studiemotiverad och duktig klass, medan året 

därpå är det en inte fullt lika studiemotiverad och då kanske en svagare klass. Men flera lärare 

med lång erfarenhet menar att på det samhällsvetenskapliga programmet så har det skett en 

förändring, klasserna har blivit mer ojämna och betydligt sämre sedan den ”nya” 

gymnasieskolan infördes för runt tio år sedan, då de tvååriga linjerna försvann och 

samhällsprogrammet fick ta många av dessa elever.  

Att de gör skillnad på olika sätt står klart men samtliga kommer i alla fall till insikt med att 

undervisning på olika program skiljer sig åt trots att de har samma kursmål som man ska följa.  

 

5.13.1. Didaktiska reflektioner 

 

Den skillnad som man kan se är att lärarna på de kommunala skolorna och på den kommunala 

friskolan ser skillnader och gör också skillnad på eleverna på de olika programmen även om 

de menar att man också måste se utifrån både de enskilda eleverna och på olika grupper inom 

ett och samma program. Det är klart att man kanske måste göra en viss skillnad mellan olika 

program och olika grupper inom ett visst program. Men jag anser att man kanske kan göra 

skillnader när det gäller hur man lägger upp ett arbetsområde istället för att ta olika 

arbetsområden bara för att det är elever från olika program. En som läser på det 

samhällsvetenskapliga programmet kan ju också vara intresserade av bilar och bilars utsläpp 

medan en elev på naturvetenskapliga programmet kan vara intresserade av politik mer än 

kärnkraft. Jag kan hellre se att men utgår från den speciella gruppen av elever som man ska 



undervisa, men jag tycker också att man måste se till de individuella individerna och, deras 

enskilda speciella behov. Att lärarna o friskolorna inte anser att man som lärare behöver göra 

skillnad kan bero på att det inte har samma långa erfarenhet som resterande av lärarna och 

därmed inte träffat tillräckligt många elever och klasser för att kunna dra denna slutsats. Att 

eleverna på det samhällsvetenskapliga programmet har blivit sämre än för 10 år sedan är svårt 

att säga med tanke på att dels betygssystemet har ändrats. Men samtidigt kan säkert lärare 

med lång erfarenhet se detta, vilket inte en utan denna erfarenhet inte kan se. Men vad det 

beror på är också väldigt svårt att säga, dels kan det väll bero på att de tvååriga linjerna 

försvann och samhällsvetenskapliga programmet fick ta emot många elever som tidigare 

skulle ha gått tvåårig social linje. Men att motivera det på det sättet kan vara farligt. I dagens 

läge så är inte intagningspoängen speciellt höga, man ser det som att om man inte tar sig in 

någon annanstans så kan man gå samhällsvetenskapliga programmet som är mycket av en 

fortsättning på grundskolan. Men för omkring fem år sedan så var det däremot betydligt högre 

intagningspoäng, det var då mer intressant att läsa ett program som man kunde läsa vidare på 

universitet och högskolor efter. Många ville ha en bred utbildning som man inte låste upp sig i 

sitt val av yrke. Men om några år kan det vara tillbaka där. Så man ska nog akta sig att dra alla 

över en kam, man bör istället vara positivt inställd och se eleverna som de är och göra det 

bästa av situationen. Och inte nedvärdera eleverna, vare sig vilket program de studerar på.  

 

 

6. Avslutning 

6.1. Sammanfattande diskussion 

 

Syftet med denna uppsats var att belysa hur olika lärare på gymnasiet bedriver undervisning i 

ämnet samhällskunskap. Jag har studerat hur olika lärare undervisar och hur de lägger upp sin 

undervisning. Har också undersökt skillnader mellan kommunala friskolor, friskolor och 

kommunala skolor. Men även tagit reda på om lärarna ser eller gör någon skillnad mellan 

elever som studerar på olika program. Jag har också velat undersöka om det finns några 

skillnader mellan lärare beroende av deras könstillhörighet.   

 

 



6.1.1. Skolornas pedagogik lärarnas syn pedagogik 

 

Friskolorna i undersökningen vill bryta mönstrena som finns i de kommunala skolorna, det 

vill säga det mer traditionell undervisning med de traditionella lektionerna. En av skolorna har 

satsat på ett mer universitetsliknande undervisningssätt. Det i form av att de har föreläsningar, 

mindre kommunikationsgrupper men också med individuell handledning. Vilket ställer stort 

krav på eleverna att ta eget ansvar och om de inte kan ta det ansvaret fullt ut så får lärarna 

vara mer kontrollerande gentemot den enskilda individen. Medan den andra friskolan och den 

kommunala friskolan har ett mer projektinriktat arbete. Men den kommunala friskolan har i 

större utsträckning också än på den renodlade friskolan traditionella lektioner. Jag tycker mig 

se på friskolorna att de har en mer reformpedagogisk syn på undervisning. De är motståndare 

av den traditionella undervisningen och uppmuntrar eleverna att göra egna val och 

självförverkligande av eleven själv. Detta har de gjort genom att de gör undervisningen mer 

individualiserat och de menar att formella ämnesindelningen.40   

Man ser att de kommunala skolorna har ett mer traditionellt sätt att undervisa. Men samtidigt 

så har inte skolorna en bestämd pedagogisk linje som gäller hela skolan. Men 

ämnesintegrerad undervisning sker på samtliga skolor, men det i olika stor utsträckning och 

skolorna är organiserade i arbetslag. I den kommunala skolan så blir det mer av undervisnings 

formen klassundervisning, även om det sker även annan undervisning i dessa skolor. 

  

6.1.2. Lärarnas syn på sin egen pedagogik och hur de lägger upp sin undervisning 

 

Alla lärare som deltagit i undersökningen menar att de står för skolans pedagogik. Men 

lärarna på de kommunala skolorna och den kommunala friskolan har större eget 

handlingsutrymme, när det gäller pedagogiskt arbete än vad lärarna på friskolorna har som har 

en mer ”fast” pedagogisk inriktning. På en av friskolorna använder de sig av en reell kursplan 

som de själva har arbetat fram. Kursplanen innehåller bland annat att allt ska göras med 

humor och att alla elever ska ha ett bra självförtroende. En av de intervjuade lärarna vid 

programmet menar att den reella kursplan som lärarna arbetar efter egentligen är viktigare än 

skolverkets kursplaner. Det känns väldigt konstigt att höra från en undervisande lärare. Det är 

i alla fall skolverkets planer som skolorna ska följa och uppfylla. Men säger man att den egna 
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är viktigare att följa än skolverkets så måste det vara svårt att nå upp till de mål som ställs i 

skolverkets planer. Visst kan det vara bra att ha roligt samtidigt som man lär sig men är det så 

viktigt att ha roligt för att lära. Måste allt innehålla humor, men frågan är hur man kan få in 

humor när det gäller ett tungt område som tillexempel främlingsfientlighet och utanförskap. 

Man kan inte alltid ställa det kravet att allt ska göras med humor och allt i skolan kan inte vara 

roligt. Eleverna är inte där för att ha roligt utan för att skaffa sig kunskaper, men han man 

förena nytta med nöje så är det ju ingen nackdel. Lärarna på kommunala skolorna menar att 

man måste se på och anpassa, undervisningen efter vilken grupp man ska undervisa. Vilket är 

bra med tanke på att enligt läroplanen, Lpf 94, så ska undervisningen ske på ett 

individualiserat sätt. Som lärare ska man utgå från alla elever egna förutsättningar och behov 

och dem en likvärdig utbildning.41  Viktigt att se elevernas kompetens sedan tidigare för att 

sedan kunna se vilket arbetssätt som skulle passa bäst för att just denna grupp ska kunna nå 

upp till mål och betygskriterier, vilket man alltid har som utgångspunkt när man planerar ett 

arbetsområde eller en hel kurs. Lärarna menar att det är viktigt att låta eleverna ha inflytande i 

undervisningen, men i vilken utsträckning som de låter eleverna vara med och påverka skiljer 

sig emellan de olika lärarna. Elevinflytandet i utbildningen uppmuntras av läroplanen som 

menar att eleverna ska få möjlighet till inflytande över undervisningen och den egna 

individens skolgång.42 Den lärare som undervisar i den kommunala friskolan lägger alltid upp 

sina kurser tillsammans med eleverna och för in influenser av det program och den inriktning 

som eleverna går.  Detta medan en av de kommunalt anställda lärarna lägger först upp en 

stomme för sin undervisning för att sedan visa den för sina elever. Även om det händer att han 

planerar tillsammans med eleverna så är det ovanligt förekommande. De andra två lärarna i 

den kommunala skolan utgår ifrån den klass som denne har framför sig. Dessa menar att är 

det en ”duktig” klass så kan man som lärare lägga upp ett arbetsområde på det sättet så att 

eleverna kan arbeta mer självständigt. Medan om man har en kurs en grupp med ”svaga” 

elever så lägger man in mer lärarledda genomgångar istället för enskilt arbete. Men det är 

också viktigt att fundera vad området egentligen handlar om och vad som är viktigt att 

framföra till eleverna.    

På friskolorna har man inte bara en fastare ram när det gäller pedagogiskt arbete, i 

planeringen av sin undervisning så är man också relativt låst och bestämt ovanifrån, en av 

skolorna har en Internetportal tillsammans med en rad olika skolor i stora delar av Sverige.   

Där kan lärarna finna uppgifter och arbetsgång och hur undervisningen ska gå till, även om 
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man kan göra en lokalanpassning vilket gör det friare för den enskilda läraren att sätta sin 

prägel på sin undervisning. På den andra friskolan samarbetar lärarna väldigt nära och lägger 

upp den mesta undervisningen tillsammans, vilket utmynnar i projekt som eleverna ska 

genomföra, de använder sig då av den reella kursplanen som kräver att allt som görs ska göras 

med humor. De båda friskolorna menar att deras undervisning är lite åt det arbetssätt som sker 

vid problembaserat lärande. Man kan uppmärksamma att ingen av dessa skolor har PBL fullt 

ut. Men man kan se vissa drag av det i deras arbetssätt. Men lärarna är överens om att 

samhällskunskapen kan läggas upp på många olika sätt och att man kan variera dessa 

arbetssätt till det oändliga, det är enbart den didaktiska fantasin som sätter stopp. 

 

6.1.3. Ledarstilar i klassrummet 

 

Alla lärare i landets skolor är olika, vilket beror på att alla har olika livserfarenheter men den 

individuella lärarens personlighet spelar också in. Därför kan ingen säga hur man ska vara i 

klassrummet, man måste hitta sin egen stil där man lyfter fram det bästa sättet för den 

enskilda individen att styra och planera sitt arbete i klassrummet tillsammans med sina elever. 

Som lärare behöver man inte ha en renodlad ledarstil, vara det ena eller det andra. Utan man 

kan känna efter och ta det bästa av båda för att det ska kunna passa en själv och bilda en egen 

ledarstil. Men man måste utgå ifrån ett personcentrerat perspektiv men också se utifrån ett 

situationscentrerat perspektiv. Det vill säga att man måste variera ens ledarstil i klassrummet 

utifrån i vilken situation som man befinner sig i. 43 Fyra av sex respondenterna i denna 

undersökning har lång erfarenhet som gör att de kan känna sig mer säkra i sin ledarstil i 

klassrummet. De har också haft tid att prova sig fram på ett helt annat sätt än vad de 

resterande två lärarna har haft. Men jag ser en blandning av både den uppgiftsorienterade 

stilen så planerar den enskilde läraren utifrån läroplaner och kursplaner från skolverket. Detta 

gör man utifrån att man är en sakkunnig person inom detta område och man planerar med hela 

klassen i åtanke. Men ändå den elevorienterade stilen där läraren utgår från den enskilda 

individen. Samtidigt som de enskilda eleverna är i centrum så är det läraren är ansvarig och är 

ledaren över klassen, det är också denne som bestämmer om hur ordningen ska vara i det 

enskilda klassrummet. Men läraren har också ansvar för att kontrollera att eleverna beter sig 

på ett bra sätt där under lektionerna, det samtidigt som man kräver av eleverna att ta eget 

ansvar. I dags kommunala gymnasiefriskolor och kommunala gymnasieskolor så samarbetar 
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individerna i samma klassrum utifrån att lösa de uppgifter som läraren har lagt fram. Det är 

också läraren i stor utsträckning som bestämmer grupperna. Alla elever har samma uppgifter 

och de elever som arbetar snabbt får vänta på dem som det tar lite längre tid för. 

Men i friskolorna så är det mer åt den elevorienterade stilen. Där eleverna planerar utifrån 

vissa gränser som läraren har givit med utgångspunkt i kursplanen och läroplanen. Läraren 

stödjer eleverna i tolkandet av planerna. Lärarna förutsätter också att eleverna tar eget ansvar 

över sitt eget handlande och beteende som man anser vara lämpligt i den specifika situationen. 

Om man såg i förgående lärarstil så ansågs eleverna behöva lockelser och straff för att nå den 

önskade prestationen. Men i den elevorienterade lärarstilen så menar man att eleverna har en 

inre motivation som gör att de är nyfikna och även aktiva av egen kraft. Dessa elever sätter 

egna mål och utvärderar efter avslutat arbete sin egen prestation.44         

 

6.1.4. Tekniska hjälpmedel 

 

Tekniska hjälpmedel är något som alla lärare som deltagit i undersökningen använder sig av. 

Både film och datorn är de hjälpmedel som de flesta använder sig av. Datorn använder de på 

många olika sätt, dels i förarbetet till lektionerna, som när de gör overhead bilder, men under 

lektioner eller föreläsningar genom att installera en projektor för att få informationen på en 

storbild. På friskolorna använder de sig väldigt mycket av power point och installerad 

projektor. Samtidigt som de använder sig av overhead i en mycket begränsad utsträckning. På 

friskolorna har man större tillgång till nyare teknik än vad man har på de kommunala 

skolorna. På de kommunala skolorna och på den kommunala friskolan så finns det datorer i 

princip bara i datasalen och det i ett begränsat antal, det blir en stor skillnad gentemot en av 

friskolorna, där alla elever får en varsin bärbar dator när de börjar på skolan. Det blir inte 

lättare för lärarna i den kommunala skolan och på den kommunala friskolan att använda sig av 

datorer när placeringen av datasalen inte speciellt bra. Men det är viktigt att skolorna 

använder sig av datorer, då det har blivit allt viktigare på arbetsmarknaden att arbetskraften 

kan använda sig av denna teknik. I dagens samhälle så har många datorer hemma men det 

finns hem som inte har någon dator, vilket gör att skolan har en större roll att är ge alla elever 

samma möjlighet i livet.45 I kontrast med den stora tekniska utrustningen som finns på 

friskolorna så finns det fortfarande lärare som använder sig av att visa diabilder i sin 
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undervisning. I den kommunala skolan använder man sig oftare av overhead än i friskolorna 

men i vilken utsträckning som användandet sker beror på person till person. Även annan 

teknik så som videokamera används i viss utsträckning inom undervisningen, men främst av 

eleverna när de arbetar i grupp och ska redovisa på något sätt muntligt I undersökningen så 

visade det sig att kvinnorna använder sig i större utsträckning av tekniska hjälpmedel än vad 

männen gör och är mer positiva till teknik. Samtidigt lyfts det fram att det kan vara vissa 

problem med den ”nyare” tekniken med tanke på att skolorna inte har tillgång till den i 

samma utsträckning som de har när den lite äldre tekniken, så som overhead. Att det finns 

skillnader mellan de olika skolorna kan bero Men samtidigt kan man se skillnader i den 

materiella standarden, främst när det gäller datorer, mellan skolor kan komma att leda till en 

klyfta mellan människor, de som går in i en ”informationsfattigdom” och de som går in i en 

”informationsrikedom”, det beroende på var man går i skolan. Går man i en rik skola som kan 

tillhandahålla fler datorer eller går man i en fattig skola som har mycket begränsat tillgång till 

den nya teknologin.46 

 

6.1.5. Skolans sociala inramning - ett sociologiskt perspektiv  

 

Både de kommunala skolorna och den kommunala friskolan har en fysisk miljö som är den 

traditionella, detta beror på att skolorna byggdes för en ganska lång tid sedan, även om de 

under senare tid har blivit renoverade. De olika skolorna har alla tv och video i varje klassrum 

och alla har speciella datasalar, som inte alltid är så speciellt pedagogiskt bra placerat i skolan, 

vilket kan göra att användandet av datasalen blir ”tungrott”. Vilket gör att det blir svårare att 

lära eleverna på ett bra sätt använda sig av datorn i sin undervisning. En av skolorna har kvar 

”svarta tavlan”, de andra två skolorna har gjort försök att hänga med i utvecklingen. Har bland 

annat projektor uppsatt i vissa klassrum. Men de försöker också hänga med när det gäller 

möblering, de har inte bara bänkarna i rader utan en av skolorna har i vissa klassrum runda 

bord som uppmuntrar till samtal mellan eleverna. Men något som dessa tre skolor har 

gemensamt är att ingen av dem har grupprum i någon större utsträckning, vilket flera av 

lärarna menar på vore bra om det fanns tillgång till. Möbleringen i klassrummen kanske inte 

alltid är den optimala för en specifik lektion, men då får man möblera om så att det passar till 

den specifika undervisningen. Men att möblera om är också ett problem med tanke att den 

svenska skolan är så tätbefolkad vilket gör klassrumssituationen ännu svårare att ta in nya sätt 
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att undervisa i klassrummet.47 En av lärarna på en av de kommunala skolorna menar att de 

försöker ta in lite ”nyare” rön i skolan och i klassrummet, nya teser om hur det ska bli en så 

bra läromiljö som möjligt. Men då brukar man stöta på motstånd, inte från kollegor utan från 

eleverna, läraren menar att han märkt att eleverna oftast är mer konservativ när det gäller 

undervisning i skolan än vad lärarna är, eleverna vill ha det som det alltid har varit. Men även 

om man har viljan att förändra undervisningen och den fysiska miljön, så finns det hinder för 

detta. Med tanke på att det utrymmet i skolorna är mycket begränsat och att många människor 

ska samsas om denna yta så sätter lokalmässiga orsaker stopp för detta arbete.48 Och när 

tillgången till lokaler är begränsade så är det ännu viktigare att eleverna lär sig att uppföra sig 

i skolan, att sitta stilla och inte bara skrika rakt ut.49 Vilket Illich menade kommer in i den 

dolda läroplanen. Men i och med den dolda läroplans innehåll så har elever som har 

utvecklade koder och ett högt kapitel en storfördel, när de redan har med sig detta hemifrån.50 

Friskolornas fysiska miljö är allt annat än omodern eller traditionell. Dels beror det på att de 

båda skolorna är relativt nybyggda. Men också med tanke på att de vill gå ifrån den 

traditionella undervisningen och detta gör att de då har utformat lokalerna efter dessa 

övertygelser. Vilket leder till att det finns större möjlighet att kunna utföra en undervisning i 

modernare tappning.51 De har tillgång till föreläsningssalar har väldigt mycket öppna ytor. 

Grupprum är något som de verkligen har satsat på, vilket de har stor tillgång till, har även 

runda bord på de öppna ytorna, där eleverna kan sitta och arbeta i grupper. Båda skolorna har 

tillgång till mer eller mindre traditionella klassrum om än i mycket begränsad utsträckning. 

En av friskolorna har varje elev ett eget skrivbord med tillhörande kontorsstol, som är 

möblerade i mindre grupper. I dessa klassrum så sitter inte speciellt många elever, de sitter 

däremot utspridda på i andra lokaler. Frågan är vad för positivt som kommer ur att eleverna 

har var sitt skrivbord och kontorsstol när de ändå inte använder det speciellt mycket. Är det 

enbart för att visa att skolan har de resurserna som gör detta möjligt, är samma skola som ger 

sina elever en varsin bärbar dator. Eller är det så att man lär sig bättre med större personligt 

utrymme. Försöker de köpa eleverna tro?  
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6.1.6. Studiebesök 

 

Samtliga av lärarna i undersökningen anser att det är studiebesök är ett viktigt inslag i 

undervisningen och i elevers lärande. Det har kommit fram i motsats vad man kunnat tro att 

det var en av de kommunala skolorna som satsade mest på studiebesök, tätt följd av den 

kommunala friskolan. Lärarna i undersökningen som arbetar på den skola som ligger i topp 

har de båda lärarna en gedigen erfarenhet och har ett stort batteri av bra studiebesök som de 

vill få in varje år. Studiebesök eller utbyten med andra länder har också genomförts. Men 

längre resor som till Auschwitz och Pompeji har också genomförts med mindre grupper, 

vilket då är ett samarbete mellan ämnena historia och samhällskunskap. Men samtidigt så åker 

de till museum och arkiv på hemma plan. På den kommunala friskolan så gör de studiebesök 

när de tycker att det är relevant, vilket gäller även de andra skolorna. De har årligen 

återkommande resor, som till arbetets museum, till Vadstena och till Stockholm. Och att 

friskolorna var sämst på detta. De försvarar detta med att det ofta uppkommer problem. Det 

kan handla om att det kan vara svårt schematekniskt sett och att det tar lite för mycket kraft 

och tid vid planerandet och genomförandet. Men dessa två lärare är dem som har arbetat 

kortast tid i yrket och ännu inte har hunnit bygga upp ett ”batteri” med bra studiebesök. Den 

manliga menar att det ett gnagande dåligt samvete för att han kanske skulle vilja att de gjorde 

fler studiebesök, han kände att orken och tiden för planerandet kanske inte fanns.  

En av de kommunala skolorna var nästan lika dåliga på att åka på studiebesök, men han 

skylde det på att det var skolans ekonomi som satte stopp för studiebesök. Visst kan det ibland 

vara svårt av schematekniska skäl men även av ekonomiska, men har man viljan så brukar det 

gå betydligt lättare att genomföra ett studiebesök än om man är negativ. 

 

6.1.7. Lärarens roll 

 

Av olika lärarna som deltagit i undersökningen menar de flesta att en roll inte utesluter andra 

roller. De lärarna som undervisar i kommunala skolorna och på den kommunala friskolan 

menar att läraren ska vara en ledare och vara den individ i klassrummet som kan mest och 

även vara en förebild och uppföra sig på ett föredömligt sätt. Men en menar också att man 

som lärare har en roll som uppfostrare. De flesta av lärarna menar att elevinflytandet i skolan 

är viktigt och att man som lärare att lyssna till elevernas åsikter, man att det ändå i slutänden 

är läraren som bestämmer och som ska hålla greppet över hela undervisningen. Men läraren 



ska också vara en auktoritet i klassrummet, en vänlig auktoritet. Även om yrkesrollen har 

förändrats under de senaste 20 åren så ser man att lärarna har en äldre syn på lärarens roll. 

Vilket beror på att när man kommer ut i skolan som nyutexaminerad lärare så vidarebefordrar 

man den traditionella lärarrollen från de äldre lärarna till de yngre, men även omgivningens 

förväntningar på skolan och dess lärare är en av orsakerna till detta.52 Samtidigt som man ska 

ha en bra kontakt med eleverna som lärare så behöver man hålla en viss distans. För om man 

får en för nära kontakt kan det bli en konstig relation mellan eleven och läraren. Men mötena 

mellan de olika individerna är mycket viktig, med tanke på att mötet mellan människor är en 

del i lärandet. Att samspelet mellan elever och lärare fungerar är viktigt, det för att de ska 

kunna förstå varandra på ett bra sätt. Enligt undersökningar som har gjorts har det visat sig att 

det ofta sker att de olika grupperna ser en och samma lektion på olika sätt. Så även om läraren 

försöker att få in så mycket diskussion och att denne efteråt också känner att hon eller han har 

lyckats så finns möjligheten att eleverna känner denna lektion som ett långt föredrag. Så det är 

viktigt att samspelet mellan de olika grupperna fungerar så bra som möjligt för att alla ska 

kunna få ut så mycket som möjligt av arbetet i skolan och att alla trivs så bra som 

möjligt.53Men lärarna i denna undersökning menar att eleverna ska veta att man alltid finns 

där om de behöver hjälp. Men detta beror ju också på hur man är som person, bättre att vara 

sig själv än att gå in i en roll som man inte trivs i. Men som lärare har man även till uppgift att 

ta tag i konflikter när det dyker upp. Men de menar också att olika arbetssätt ställer olika krav 

på läraren, och där med också olika roller. Arbetar men mer problembaserat så har man rollen 

som den handledande läraren men arbetar man mer lärarlett så har man rollen som den mer 

traditionelle läraren. I friskolorna är det mindre den traditionelle läraren som kommer fram, 

utan snarare den mer handledande, det är eleverna som ska söka upp läraren när den behöver 

hjälp. Även om det ibland finns drag av den traditionelle läraren, den förmedlande läraren i 

lärarna på friskolorna. Men samtliga respondenter i undersökningen är överens om att lärarens 

roll är otroligt viktig, vare sig vilken roll man tillskrivit sig själv. 

 

6.1.8. Lärares inflytande över sin vardag och sin undervisning  

 

Alla lärarna som varit med i undersökningen menar att de har en stor frihet i sitt arbete. Visst 

arbetar lärarna i den kommunala skolan och den kommunala friskolan i arbetslag men när det 
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gäller lektionerna så får de bestämma och lägga upp dem själva. Men samtidigt menar de att 

en begränsning uppkommer av schematekniska orsaker. Antal timmar som man undervisar i 

en klass avgör också hur mycket inflytande man får i arbetslaget. Alla respondenterna anser 

att inom samhällskunskap är det betydligt friare och man kan få större inflytande over sin 

undervisning i detta ämne än om man undervisar i en del andra ämnen. I arbetslaget så har 

man ganska mycket inflytande som enskild individ. Som enskild lärare har man inte speciellt 

stort inflytande gentemot skolledningen, men däremot har arbetslaget det. De lyfter också 

fram att en lärares förutsättningar och ”spelregler” finns i styrdokumenten. 

Lärarna på friskolorna menar att det är tid, ork och lust som sätter begränsningarna i arbetet. 

Men med tanke på att det är betydligt mer styrt uppifrån på friskolorna än på resterande 

skolor, vilket gör att friheten begränsas i stor utsträckning.  

 

6.1.9. Kunskapssyn och elevsyn 

 

Lärarna menar att man måste se kunskap som en process och inte enbart som en produkt, ett 

resultat av möten mellan olika individer. Men också att man inte blir färdig med kunskapen 

utan denna process sker alltid och att man ska sikta in sig på ett livslångt lärande. De menar 

också att det är viktigt att sätta elevernas bästa i först rummet och bemöta dem med respekt. 

Och inte enbart se och lufta upp deras negativa sidor utan fokusera mer på det positiva i varje 

individ.   

 

6.1.10. Variationer i undervisningen mellan olika program  

 

Lärarna på de kommunala och den kommunala friskolan menar att man måste göra skillnad 

mellan elever på olika program. Dels ska man som lärare se till vilket program och vilken 

inriktning eleverna går, det ska färga undervisningen. Men med tanke på att man försöker ha 

så stort elevinflytande så får elevernas intresse komma fram och då med programmets 

intresse. Men att man även måste se till klassen som man ska bedriva undervisningen med. 

Det med tanke på att det kan finnas många olika grupper inom ett och samma program. Ett år 

kan det vara en mycket studiemotiverad och duktig klass, medan året därpå är det en inte fullt 

lika studiemotiverad och då kanske en svagare klass. Därför är det också viktigt att fokusera 

på gruppen för att nå fram till dem och att de ska få möjlighet till att uppnå de mål som finns i 



kursen. På friskolorna däremot anser man att man inte bör skilja på undervisningen mellan 

olika program. Men dessa skillnader kan man se att de som arbetar på de kommunala 

gymnasieskolorna och på den kommunala friskolan har en lång erfarenhet inom yrket och 

detta gör det lättare för dem att se vad som fungerar på olika program. Medan de som arbetar 

på friskolorna har en mycket kort erfarenhet vilket kan göra att de inte har undervisat i 

tillräckligt många klasser för att kunna se skillnaderna.     

 

En av lärarna menar att man ofta tror att det är social bakgrund och kompistryck som avgör 

vilket program man väljer att gå. Detta går emot vad de sociologiska tänkarna kommit fram 

till, de menar att social bakgrund har betydelse, vilken klass man kommer ifrån och vilket kön 

man har. Detta med tanke på att den sociala bakgrunden ger oss koder och kapital som styr 

oss och våra möjligheter.54    

En av de andra lärarna menar att det har skett en stor förändring, främst på 

samhällsvetenskapliga programmet, klasserna har blivit mer ojämna och betydligt sämre 

sedan den ”nya” gymnasieskolan infördes för runt tio år sedan, då de tvååriga linjerna 

försvann och samhällsprogrammet fick ta många av dessa elever.  

 

Med tanke på att intagningningen till dagens gymnasieskola har ett stort upptagningsområde 

gör att ungdomar ur olika sociala skikt och etniska grupper blandas på samma skolor och i 

samma klasser. Det trotts att det finns skolor med hög status bland eleverna, men det finns 

också skillnader på statusen på olika programmen. Men frågan är om skillnader mellan olika 

program och inom program över tid skulle kunna bero på det kapital och koder som 

ungdomarna har med sig hemifrån. Är det så att eleverna som gick på samhällsvetenskapliga 

programmet för drygt tio år sedan behärskade de språkliga koderna redan från hemmet. Att 

dessa individer också hade ett högre kulturellt kapital vilket gör att dessa elever kan på ett bra 

sätt använda sig av olika verktyg som gör att det blir lättare att klara av de krav och normer.55 

Vilket även gäller de med utvecklade koder. Vilket skulle kunna motivera varför dessa elever 

var presterade bättre i skolan och än dagens klasser. Men skulle det handla om dessa orsaker 

så betyder det att de elever som gick social linje kommer till utbildningarna med begränsade 

koder och ett lågt kapital. Men samtidigt kan man se att dessa människor inte behöver ha haft 

dessa begränsade koder eller det lågt kapital, även om det självklart kan vara så. Men 

samtidigt så kan det också bero på att dessa elever inte var speciellt studiemotiverade. Men 
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med det låga kapitalet och de begränsade koderna som barn från arbetarklassen har med sig in 

i skolan har gjort att eleverna fått kämpa för att kunna nå upp till de krav som ställts på dem i 

skolan. Detta kan då ha gjort att denna grupp av ungdomar har tröttnat och vill inte kämpa 

längre. Vill istället komma ut från skolan och ut i arbetslivet så fort som möjligt, att arbeta på 

en plats där de kan vara sig själva och det räcker. Detta skulle också kunna vara en av 

anledningarna till varför en del elever väljer olika program och att det krävs av lärarna att 

göra en viss skillnad i sin undervisning mellan olika program och olika grupper inom ett och 

samma program.  

 

Men skillnaderna mellan de undersökta programmen skulle också bero på könstillhörigheten. 

På industriprogrammet finns det en majoritet av pojkar, vilket av tidigare forskning inte 

verkar så konstigt med tanke på att pojkarna inte presterar lika bra som flickorna. Vilket gör 

att för att kunna konkurrera med flickorna så måste de arbeta mycket hårdare än flickorna, 

vilket inte alla orkar. Det gör att de då tröttnar och vill ut i samhället och på arbetsmarknaden 

så fort som möjligt för att göra något de är bra på och får kämpa på sina egna villkor inte 

skolans. Men för att motverka att de tröttnar och för att kunna motivera dem på det sätt så att 

de blir intresserade av ämnet så är det viktigt att läraren anpassar sin undervisning efter vilka 

elever som man ska undervisa.56  

  

Avslutningsvis skulle jag vilja säga att det finns skillnader mellan hur lärare på friskolor och 

de som arbetar på den kommunala skolan. Den lärare som arbetar på den kommunala 

friskolan ser man har tagit det bästa från de båda sorterna, dels arbetssättet att arbeta från 

friskolan har influerat men samtidigt har de också den stora frihet att själva lägga upp den 

egna undervisningen som lärarna på den kommunala skolan har. Men samtidigt ser man inte 

några större skillnader mellan könen när de undervisar, det handlar mer om deras längd på 

erfarenhet inom yrket, men också på andra erfarenheter som de har. Alla är olika individer 

och har då en egen yrkesidentitet som formar dem i klassrummet.  

 

6.2. Didaktisk avslutande diskussion 

 

I uppsatsens didaktiska inslag har jag diskuterat resultaten ur ett didaktiskt perspektiv. Jag har 

lyft fram de delar som kan anses positiva i respondenternas undervisning men också lyft fram 
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hur man skulle kunna förbättra undervisningen. I dessa fall har jag visat på detta genom att 

lägga fram ett eget förslag i form av tillexempel en arbetsområdesplanering eller en 

lektionsplanering.  

 

I likhet med vad de kommunala skolorna tillsammans med den kommunala friskolan så anser 

jag att man måste sätta eleverna i centrum. Antingen det handlar om att se till deras tidigare 

erfarenheter eller vilket program och inriktning som gruppen av ungdomar går. Jag håller 

också med om att det är viktigt med elevinflytande, men det finns gränser även för det. Dels 

kan det leda till att eleverna blir mer positiva när de får vara med och bestämma. Men det kan 

också bli så att eleverna tröttnar på detta och tycker att läraren kan väll bestämma arbetssätt 

själv, det är faktiskt de som har erfarenheten. Visst är det mycket bra att eleverna har ett stort 

inflytande, men som lärare och speciellt lärare med stor erfarenhet har större möjlighet att 

veta vad som eleverna behöver och vad som är viktigt att läsa. Men vad som här har kommit 

fram så verkar det som att eleverna i dessa skolor har betydligt mer inflytande än vad eleverna 

i friskolorna har. Där mycket är bestämt från ledningshåll, långt ifrån klassrummen. 

Att man som en av friskolorna prioritera humor, till en viss del så kan detta vara bra. Att 

eleverna har det ”roligt” under sitt lärande kan säkert göra det lärandet lättare. Men att göra en 

egen kursplan som man sedan säger är viktigare än skolverkets så känns det som man har gått 

lite för långt.       

 

Sätten att lägga upp ett område och användningen av arbetssätt på undervisningen i 

samhällskunskap är oändligt. Det är då bra att variera sitt arbetssätt så att eleverna får prova 

på lite olika sätt. Men jag tror att det också kan vara bra att prova på nya sätt att bedriva 

undervisningen, att hänga med i utvecklingen även om man inte hoppar på varje nytt rön om 

hur undervisning ska bedrivas. Utan på ett bra sätt utveckla sitt arbetssätt. Lärarna i den 

kommunala skola, men även den kommunala friskolan har här en fördel med tanke på att 

deras arbete verkar vara mindre bestämt uppifrån än vad det är i friskolorna. Det kan vara en 

fördel att använda sig av arbetssätt som gör att eleverna får göra något praktiskt. Vilket kan 

göra att de lär sig bättre och också får en bättre förståelse. Jag menar inte att man inte ska ha 

lärarledda genomgångar, för det tror jag kan vara bra att ha inom vissa arbetsområden och 

främst i kursen ”Samhällskunskap A” då den innerhåller mycket som är baskunskaper. Medan 

i de högre kurserna i ämnet kanske det mer lämpar sig att använda sig av mer eget arbete. 

Men hur man än gör så påverkas det av vad det är för grupp man har kursen med.  

 



I dagens samhälle men också i skolans värld så har kommunikationssätt som underlättar 

arbetet gått mycket framåt. Och därför är det allt viktigare att använda sig av denna teknik i 

skolan. Men användandet av datorer kan göra det både lättare och svårare för lärarna. Dels 

ställs det högre krav på yrkesgruppen för att motverka att tekniken används på ett felaktigt sätt 

men också att all information på Internet inte alltid är allt för tillförlitlig. Men samtidigt så får 

man då arbeta med eleverna att bli källkritiska. De kan också lätt hitta information som är 

adekvat för sina skoluppgifter. För lärare så kan det också underlätta för att vi ska kunna hålla 

kontakt med tillexempel kollegor som undervisar på andra orter i både Sverige och världen. 

Och därmed också utbyta erfarenheter som kan utveckla lärarna i sitt arbete. Användandet av 

informationstekniken gör också att man på ett smidigt sätt att få kunskap om vad som händer i 

samhället runtomkring oss, världen minskas. 

 Men man behöver inte alltid använda sig av datorn, man kan lika bra använda sig av 

overhead vid genomgångar. Det är en säkrare teknik, som inte krånglar i samma utsträckning. 

Visst kan den också skapa problem men absolut inte i samma utsträckning. Med tekniska 

hjälpmedel så kan man åskådliggöra fenomen i dagens samhälle för eleverna. Men även 

använda dessa hjälpmedel för att få eleverna motiverade och även kunna aktivera eleverna 

genom att använda sig av till exempel bilder och videoprogram. Det viktigaste att tänka på är 

att man mycket väl och med fördel kan använda sig av tekniken, men samtidigt så ska man 

göra det med försiktighet att använda det enbart som ett komplement i sin undervisning.  

Jag anser att det är positiva till att använda sig av studiebesök som ett steg i elevernas lärande. 

När eleverna är ute på studiebesök så kan det de gör på studiebesöket dels göra kunskapen 

mer levande men samtidigt så ger det eleverna något att hänga upp sin kunskap på. Det blir 

inte bara mer levande och kan också bli roligare, vilket kan göra att eleverna lär sig bättre och 

mer än om de enbart hade läst det i en lärobok.  

Man kan absolut inte förneka att svårigheter kan finnas både av schematekniska såväl som 

ekonomiska art. Men för att bli kvitt i alla fall den schematekniska biten så kan man i 

arbetslaget samarbeta och det genom att göra flera olika studiebesök under en och samma resa 

så kan det ge något till olika kurser och ämnen. Och kan man motivera att resan kommer att 

ge så mycket och att den är viktig att genomföra den så kan man säkert lättare kunna övertala 

skolledningen att få pengar till resan. Men samtidigt är det ju självklart att skolledningen inte 

kan trolla fram pengar men visar man hur viktigt det är så kanske de försöker på ett annat sätt.   

 

Jag menar att det är viktigt att man som lärare har en breddare syn på lärande än enbart den 

traditionella undervisningen. Att de ser att eleverna inte lär sig enbart tillsammans med dem 



och i skolan. Som lärare är det bra om man inte värdesätter sin egen roll som allt för stor. 

Visst har läraren en otroligt stor och viktig roll för eleverna, dels som vuxna förebilder men 

också som kunskapsförmedlare. Ibland kan det vara svårt att ge eleverna hållbar kunskap med 

tanke på den snabba förändringstakten i samhället idag och därmed också inom ämnet 

samhällskunskap. Samtidigt så tillskansar sig ungdomarna ny kunskap genom många andra 

sätt, genom bland annat media, tv och tidningar, men även genom att läsa annan litteratur. Så 

därför är det otroligt viktigt att skolpersonal, lärarna, lär eleverna att lära, men också att vara 

källkritiska. Det för att de själva ska kunna bilda ny kunskap under hela livet och att de inte 

ska tro på allt som skrivs, att de inser att allt är skrivet av någon som har ett syfte med texten. 

Men känner man till detta kan eleverna värdera den information och därmed också få 

kunskap.    

 

Att klassrummen och skolorna i stort ser olika ut är ganska förståligt. Detta med tanke på att 

skolorna byggda under olika tider, friskolornas lokaler har byggds upp på mitten och slutet av 

1990-talet. Samtidigt så har de resterande skolor ett antal år på nacken, en av skolorna är 

knappt 100 år gammal och med tanke på att byggår har betydelse i den meningen att de 

byggde utifrån de aktuella rönen om den optimala läromiljön. Så är det ganska självklart att 

man inte hade samma syn på skolan på 1910-talet som under mitten och slutet av 1990-talet, 

det varken på lokaler och pedagogiskt. Utvecklingen har gått framåt och så även 

utformningen av skolans fysiska miljöer.  

Men får eleverna det bättre i en skola där man har egna skrivbord, kontorsstol och en egen 

dator eller om det är ett sätt att visa att man har resurser och det lockar nya elever. Eller får de 

det bättre i skolan för att eleverna får röra sig lite som de vill, sitta var de vill bara de gör 

uppgifterna. Det verkar mer som om de lockar elever i årskurs nio med att ha det lite friare 

och att få tillgång till personliga föremål som tillexempel en egen bärbar dator. Är det en 

nackdel för elever som går i den kommunala skolan eller de kommunala friskolorna att de går 

i en skola som inte har resurser i samma utsträckning? Eller är dessa elever sämre 

kunskapsmässigt bara för de går i den traditionella skolan? Knappast, detta beror mer på hur 

eleverna är som individer och den motivation och det stöd man har hemifrån. Man kan inte 

säga att elever på friskolor är bättre än elever på kommunala skolan eller tvärt om. Det beror 

på individerna som går i respektive skola och vilka ambitioner den enskilde individen har.           

 

Att lärarna har en viktig roll kan nog de flesta i samhället hålla med om. Men vad för roll en 

lärare har kan däremot skifta mer. En del har nog synen på läraren som en som ska vara 



uppfostrande och uppfostra eleverna till bra samhällsmedborgare. Men när eleverna har 

kommit till gymnasiet så bör eleverna redan vara uppfostrade. Har de ingen uppfostran så är 

det ändå för sent. Det är naivt att tro att man ska kunna få dessa elever till bra 

samhällsmedborgare i full utsträckning. Visst kan man få eleverna att kanske bli bättre men 

om individen aldrig har fått grunden så är det mycket svårt för lärarna att lyckas. Men 

självklart ska man som läraren bete sig på ett föredömligt sätt, för att visa eleverna hur man 

ska vara mot varandra. Detta på grund av att man som lärare har en stor inverkan på elevernas 

liv. Under tonåren ska man ta steget in i vuxenvälden och då behöver man ha bra förebild som 

vuxen runt eleverna. Eleverna är i skolan stor del av sina tonår och då är det en av de största 

kontakterna med vuxenvälden förutom deras föräldrar. Alla föräldrar är inte dåliga förebilder, 

men i samhället finns det ungdomar som har föräldrar som inte är så bra förebilder. Även om 

dessa är i minoritet så måste skolan ta vara på dessa ungdomar och visa på att det finns bättre 

förebilder. Men den roll som många människor i samhället skulle kunna hålla med om är att 

läraren har en viktig roll när det gäller förmedlandet av kunskaper, även att läraren är den i 

klassrummet som ska ha störst kunskap i ämnet. Men lärarna har också en viktig roll när det 

gäller att lära eleverna att vara kritiska och ifrågasätta den information som läraren lägger 

fram. För många elever vill nog tro mer eller mindre blint på vad läraren säger, det med tanke 

på att läraren enligt tradition ska lägga fram kunskap som är ”rätt”. De har länge haft ett sorts 

monopol på kunskap.   

 

Det har visat sig att som man kanske kan ha trott tidigare att man som lärare har en stor frihet 

i sin vardag. Men samtidigt så diskuteras det om att man ska arbeta mycket i arbetslag, och att 

det har blivit väldigt kollektivt. Men som undersökningen visar så begränsar detta inte den 

enskilde lärarens inflytande över sin egen vardag, utan är mer som ett sätt att göra sin röst 

hörd i den stora yrkesgruppen på skolan. Har man en bra ide eller synpunkter så kan man 

använda arbetslaget som en sorts megafon.  

 

Som lärare är det en självklarhet, alla fall för mig, att sätta eleverna i främsta rummet och att 

man bemöter eleverna med respekt. Och att man försöker vara så demokratisk som möjligt 

och även att man tror att alla elever vill lära sig. Har man inte en positiv syn på eleverna så 

ska man inte vara i skolans värld. Man har nog spelat ut sin roll som lärare och man borde 

söka sig ifrån skolan. Om man inte ser eleverna som tankande varelser som vill lära sig utan 

ser dem istället som individer som gör så lite som möjligt så är det svårt att motivera dessa 

individer att göra sitt bästa om de ändå vet vad läraren har för syn på dem, det är en omöjlig 



ekvation, det är som ordspråket säger, ”Ju mer en lögn upprepas, ju sannare blir den”. Det här 

ordspråket stämmer i detta fall. Visar en lärare även för eleverna att det är omöjliga att lära ut 

till dem och att läraren anser att deras elever är lata så kommer eleverna att tillslut uppnå till 

denna åsikt, att bli lata personer som är omöjliga att lära ut till. Denna princip gäller också när 

man är positivt inställd till eleverna. Det beror på att människor är benägna att uppfylla andras 

förväntningar. 

Det är bra att se lärandet som något individuellt men även som en process som sker i möten 

med andra, men också att lärandet ska vara ett livslångt lärande. Detta kan man se som ett 

motiv till att det är viktigt att använda sig av olika sätt att lära ut och variera sig i arbetssätt. 

Det med tanke på att man ska tillskansa sig så mycket kunskap som möjligt och att olika 

individer lär sig på ett individuellt sätt och man ska ge eleverna chansen att skaffa sig kunskap 

och även visa sin kunskap som man har på olika sätt som passar den enskilde individen. De 

menar att man som lärare ska vara införstådd med att olika elever har olika problem och 

hinder för lärandet. Visst ska man veta att det finns hinder för en del elevers lärande, men det 

räcker inte man måste ge alla elever en chans att lära sig på samma villkor. Även viktigt att 

man stödjer dessa elever i sitt lärande så att undervisningen sker på samma villkor, vilket 

läroplanen klart och tydligt eftersträvar. Men samtidigt så har man ju också en hel klass 

lärande att ta ansvar för. Det i kombination med att lärarens tid med den specifika klassen är 

mycket begränsad, vilket gör att ekvationen blir omöjlig för läraren. Men man måste försöka 

stödja elever som är i behov av detta.        

 

Den skillnad som man kan se är att lärarna på de kommunala skolorna och på den kommunala 

friskolan ser skillnader och gör också skillnad på eleverna på de olika programmen även om 

de menar att man också måste se utifrån både de enskilda eleverna och på olika grupper inom 

ett och samma program. Vilket däremot inte friskolorna håller med om. Det är klart att man 

kanske måste göra en viss skillnad mellan olika program och olika grupper inom ett visst 

program. Men jag anser att man kanske kan göra skillnader när det gäller hur man lägger upp 

ett arbetsområde istället för att ta olika arbetsområden bara för att det är elever från olika 

program. En som läser på det samhällsvetenskapliga programmet kan ju också vara 

intresserade av bilar och bilars utsläpp medan en elev på naturvetenskapliga programmet kan 

vara intresserade av politik mer än kärnkraft. Jag menar också att man hellre ska se till den 

enskilda gruppen som man ska undervisa. Men jag anser också att man måste se till de 

individuella individerna och deras enskilda speciella behov. Skillnaderna mellan de olika 

skolorna kan man se som ett resultat av att lärarna på friskolorna inte har samma erfarenhet 



som resterande lärare och därmed inte kan dra denna slutsats. Att eleverna på det 

samhällsvetenskapliga programmet har blivit sämre än för 10 år sedan är svårt att säga med 

tanke på att dels betygssystemet har ändrats. Men samtidigt kan säkert lärare med lång 

erfarenhet se detta, vilket inte en individ utan denna erfarenhet inte kan se. Men vad det beror 

på är också väldigt svårt att säga. Är nedläggningen av de tvååriga linjerna orsaken? Men att 

motivera detta problem på det sättet kan vara farligt. I dagens läge så är inte 

intagningspoängen så speciellt höga, man ser det som att om man inte tar sig in någon 

annanstans så kan man gå samhällsvetenskapliga programmet som är mycket av en 

fortsättning på grundskolan. Men för omkring fem år sedan så krävdes det däremot betydligt 

högre intagningspoäng, det var då mer intressant att läsa ett program som man kunde läsa 

vidare på universitet och högskolor efter. Många ville ha en bred utbildning som man inte 

låste upp sig i sitt val av yrke. Men om några år kan det vara tillbaka där. Så man ska nog akta 

sig att dra alla över en kam, man bör istället vara positivt inställd och se eleverna som de är 

och göra det bästa av situationen. Och inte nedvärdera eleverna, vare sig vilket program de 

studerar på. 
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7.4. Intervjuer 

Intervjuer med sex stycken lärare på fem olika skolor i tre olika kommuner, april 2007 
 

  



Bilaga 1 

 

Intervjuhandledning  

Examensarbete, Samhällskunskap, lärarprogrammet på Linköping Universitet, 

vårterminen 2007 

 

Kön: 

 

Ålder: 

 

Antal år i yrket: 

 

Utbildad? 

 

Sorts Skola: 

 

Skolans pedagogik: 

 

Egen pedagogik: 

 

Undervisning 

Hur läggs ett arbetsområde upp? 

 

Arbetssätt:  

 

Används PBL? 

 

Tekniska hjälpmedel? 

 

Studiebesök? 

 

Andra vägar till lärande? 



 

Möjlighet att få se en planering på området som berör hur Sverige styrs? 

 

Klassrummet, hur ser det ut? 

 

Lärarens roll? 

- Handledare 

- Lärare i en mer traditionell roll 

 

Lärarens inflytande över sin vardag och sin undervisning 

 

Kunskapssyn 

 

Elev syn 

 

Skillnader mellan olika program? 
 

 



 

Bilaga 2 

 

Internationella relationer med fokus på EU och FN 
 

Mål: 

I mål att uppnå i just ämnet internationella relationer ska du(elever) ha kunskap om olika 

former av organiserat samarbete mellan länder, regioner och organisationer som fn och Eu. 

De ska också kunna se samband mellan detta samarbete och den politiska och ekonomiska 

utvecklingen. 

 

För att få betyget godkänt i kursen ska du kunna förstå hur politiska, ekonomiska, geografiska 

och sociala förhållanden har format och ständigt påverkar såväl vårt egna samhälle som det 

internationella samhället vi lever i idag. 

 

Klasser: 

Jag kommer att undervisa i klassen i kursen SH A.  

 

Tid: 

Arbetsområdet omfattar ca 9 lektioner. 

 

Lektioner 

 

Lektion 1: Introduktion 

- Pressenterar mig själv men också ta upp praktiska   

- Klassen får i mindre grupper Brainstorma om vad är internationella relationer, vad 

lägger de i begreppet mm.   

- Utifrån resultatet så kommer jag tillsammans med klassen att definiera begreppet  

- Vad säger styrdokumenten, Målen som kommer in 

- Informera om nästa lektions innehåll 

Lektion 2: Internationell ekonomi 

- svängningar historiskt sett 

- aktörer 



- nord och syd – öst och väst – u-land och i-land relationer mellan dessa. 

- Framtid?  

- Informera om nästa lektions innehåll 

Lektion 3: EU 

- historia, när var och varför bildades de? 

- Organisation, val, organ mm 

- Informera om nästa lektions innehåll 

Lektion 4: Dokumentär 

- Visa en dokumentär om ministermötet i Göteborg 

- Informera om nästa lektions innehåll 

Olika grupper i samhället försöker få sin stämma hörd. 

Lektion 5: Uppföljning av dokumentären 

- Uppföljning av dokumentären, detta genom gruppdiskussion och klassdiskussion 

utifrån ett antal frågeställningar   

- Informera om nästa lektions innehåll 

Lektion 6: FN och Mänskliga rättigheter 

- Historik, när var och varför bildades de? 

- Organisation, detta genom att visa en modell i form av en fredsduva, typ den i       

Folke Vernerssons bok ”Undervisa om samhället” sidan 312. 

- Dela in klassen i grupper som får ett varsitt organ att arbeta med.  

- Informera om nästa lektions innehåll 

Lektion 7: Grupparbete  

- Eleverna fortsätter med grupparbetet  

- Grupperna får ca tio min på sig att redovisa sitt organ utifrån vissa utgångspunkter, 

med overheader mm.  

- Informera om nästa lektions innehåll 

Lektion 8: Lektion till förfogande 

- Fortsätter med redovisningar om detta skulle behövas. 

- Eleverna får repetera inför provet  

Lektion 9: Skriftligt prov och utvärdering 

 



 

Bilaga 3 

 

Studiebesök på Arbetets museum fredagen den 14 september 2007 
 

Avsikten med studiebesöket är att ge er inspiration inför det fortsatta arbetet med 

arbetsområdet ”Det moderna Sverige?”. Som kommer att beröra hur Sverige blev modernt 

och hur modernt Sverige egentligen är.  

Ni ska inom detta ämnesområde få genomföra ett enskilt uppsatsarbete där ni ska få träna på 

att använda olika källor och medier och även använda er av källkritik och kritiskt kunna 

granska och tolka information.  

 

Samling vid Arbetets museums entré senast klockan 13.00. 

Närvarokontroll kommer att ske!  

 

 

På arbetets museum ska vi tillsammans besöka en utställning som heter ”INDUSTRILAND - 
när Sverige blev modernt”. Vilket visar på hur industrinationen Sverige formats och välfärdsstaten 

utvecklades. I utställningen så förenas enskilda människors minnen från denna period 

samtidigt som man även tar upp stora frågorna inom politik och ekonomi från samma 

tidsperiod 

. 

Fundera på: 

→ Vad är intressant/mindre intressant i utställningen, varför? 

→ Vad fångar ert intresse, varför?  

→ Vad skulle vara intressant att undersöka med utgångspunkt från studiebesöket, 

varför?  

 

 

Hoppas på ett givande studiebesök tillsammans med er! 

 

Emma 
 


