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Inledning 
 

Syfte och avgränsningar 
Syftet med denna inventering är att försöka skapa en bild av var den svenska ämnesdidaktiska 
forskningen i de fyra undervisningsämnena geografi, historia, religionskunskap och 
samhällskunskap står idag. Vilka forskningsområden står i fokus? Vilka områden är mindre 
beforskade? Vilka skillnader och likheter finns mellan de fyra ämnen i dessa avseenden? 

 
Att försöka överblicka ämnesdidaktiken för fyra olika ämnen i en och samma rapport kan tyckas 
övermaga. Men för att kunna diskutera skillnader och likheter mellan ämnena måste det bli en 
utgångspunkt. För att det ska bli genomförbart kräver det avgränsningar. En första viktig 
avgränsning är geografisk. Det är enbart ämnesdidaktisk forskning i Sverige som behandlas. En 
tidsmässig avgränsning är att fokus är på tiden från och med år 2000 fram till och med första 
halvåret 2011. En tredje viktig avgränsning är innehållsmässig. Här kommer 
undervisningsämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap att stå i fokus. 
Det innebär att forskningsöversikten begränsas till studier som behandlar ämnenas didaktik i en 
skolkontext, som kan vara grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning eller universitetsstudier. 
Schüllerqvist benämner för historiedidaktikens del en sådan fokusering för ”historiedidaktik i snäv 
mening” till skillnad från en historiedidaktik i vid mening vilken inkluderar historiebruk i olika 
delar av samhället.1 Avgränsningen vad gäller ämnesdidaktiska studier i föreliggande inventering 
kan således i en mening ses som snäv, då den endast inkluderar studier med ett skolfokus. Inom 
denna avgränsning är dock avsikten att vara bred och inkludera så många olika aspekter som 
möjligt av ämnesundervisningen och dess villkor. 

 
Dessa avgränsningar har naturligtvis medfört att en del intressanta studier inte har kommit med, 
men samtidigt har avgränsningarna varit nödvändiga för att göra det möjligt att inkludera alla fyra 
ämnena. Det denna översikt kan bidra med är möjligheten till komparation mellan de olika 
ämnena. Som kommer att framgå av denna rapport är det få studier eller översikter som tar ett 
sådant jämförande grepp och där kan föreliggande inventering förhoppningsvis ge ett bidrag. 

 
Tre olika kategorier 
För att skapa överblick behövs någon form av kategorisering att utgå från. År 2005 publicerade 
Vetenskapsrådet en forskningsöversikt över svensk historiedidaktisk forskning som 
sammanställts av Bengt Schüllerqvist.2 I sin kategorisering av den historiedidaktiska forskningen 
grupperar Schüllerqvist studierna i tre olika kategorier: 

 
1. Forskning om samhälleligt historiebruk utanför undervisningsväsendet 
2. Forskning om historieundervisningens betingelser 

(läromedel, kursplaner, läroplaner, politisk debatt mm) 
3. Forskning om undervisning och lärande i undervisningsämnet historia 

(klassrumsstudier, intervjustudier etc)3
 

 
 
 
 
 

1 Schüllerqvist, Bengt Svensk historiedidaktisk forskning, Vetenskapsrådet, Stockholm, 2005, s 8 (kursivering i originalet) 
2 ibid 
3 ibid, s 66-71 
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Den kategorisering som används i föreliggande rapport tar sin utgångspunkt i Schüllerqvists 
indelning, men med vissa ändringar som har gjorts för att anpassa den till syftet med denna 
rapport. Schüllerqvists första kategori utgår då den ligger utanför avgränsningarna för den här 
översikten. Hans andra kategori kommer här att användas med samma definition. När det gäller 
hans tredje kategori, så är den för vid för syftet att kunna jämföra mellan olika ämnen. Enligt 
Schüllerqvists definition inkluderar hans kategori såväl olika enkät- och intervjustudier där man 
talar om undervisning, som studier av faktiskt pågående undervisning. Här finner jag det relevant 
att dela upp dessa i två olika kategorier. Den första av dessa två kategorier kommer att omfatta 
studier där lärares och elevers uppfattningar om undervisning och lärande i ämnet studeras. Den 
sista kategorin kommer att omfatta studier av faktiskt pågående undervisning eller prov, uppgifter 
med mera som är produkter av/resultat av undervisningen. 

 
Sålunda är föreliggande rapport uppbyggd utifrån följande tre kategorier: 

 
1.   Studier av ämnesundervisningens betingelser 

(t ex dokumentstudier av politisk debatt, läroplaner & kursplaner, läromedel mm) 
2.   Studier av talet om undervisning och lärande i undervisningsämnet X 

(t ex intervjustudier & enkäter med lärare och/eller elever om undervisning och lärande) 
3.   Studier av pågående undervisning och undervisningsresultat i ämnet X 

(klassrumsobservationer av undervisning, studier av bedömning i undervisningen mm) 
 
En del av de ingående texterna har ett brett fokus och kan motivera en placering i fler än en 
kategori. I några fall återkommer därför studier i mer än en kategori. I andra fall har jag placerat 
dem där jag har bedömt att de har sitt huvudfokus. Några få studier berör fler än ett 
undervisningsämne. De har då placerats under det eller de ämnen som är huvudfokus, med 
kommentar i noterna om att även andra ämnen berörs. 

 
Studierna har tillkommit i olika forskningsmiljöer. Här finns studier som har sitt ursprung i de 
olika ämnesdisciplinerna, pedagogisk forskning, tvärvetenskapliga miljöer, ämnesdidaktiska 
forskarskolor etc. Här är inte primärt fokus på att diskutera disciplintillhörighet eller att gruppera 
den ämnesdidaktiska forskningen efter vilken miljö den har tillkommit i. 

 
Sökvägar 
Inventeringen har genomförts med hjälp av sökningar i Libris.4 Vidare har Skolportens 
förteckningar över avhandlingar med skolrelevant innehåll, från år 2006 och framåt gåtts 
igenom.5 Olika universitets och högskolors hemsidor har också besökts. Slutligen har samtliga 
nummer, inom den avsedda tidsperioden, av följande tidskrifter och rapportserier har gåtts 
igenom: Didaktikens Forum, Didaktisk tidskrift, IPD-rapporter, Nordidactica – Journal of Humanities and 
Social Science Education samt Utbildning & demokrati. 

 
Sökvägarna är inte heltäckande och inventeringen gör inte anspråk på att presentera allt. Men de 
täcker in bilden tillräckligt väl för att vi ska kunna skissa upp en karta över hur landskapet ser ut 
vad det gäller ämnesdidaktisk forskning som berör undervisning i de här aktuella 
samhällsämnena. 

 
 
 

4 Libris: http://libris.kb.se/ 
5 Skolporten: http://www.skolporten.com/fou/avh/default.aspx 

http://libris.kb.se/
http://www.skolporten.com/fou/avh/default.aspx
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Rapportens disposition 
Rapporten är disponerad så att efter denna inledande del behandlas de fyra undervisningsämnena 
var för sig och de ämnesdidaktiska studierna presenteras kategori för kategori. Det finns studier 
som tar SO som ett ämnesblock som utgångspunkt, istället för de enskilda ämnena. Några sådana 
studier presenteras och kategoriseras också. Sist följer en kort avslutande diskussion där likheter 
och skillnader mellan forskningsläget för de fyra ämnena lyfts fram. Det första ämnet som vi ska 
titta närmare på är geografi. 

 
 
Geografi 
”Den ämnesdidaktiska traditionen i Sverige har varit svag och diskussionen inom geografin 
obetydlig när det gäller skolgeografins innehållsfrågor.” 6 Så inledde Lena Molin sitt avsnitt om 
svensk forskning om skolämnet geografi i sin avhandling från 2006. De avhandlingar som hon 
ändock pekar på är Gösta Wennbergs, från 1990, om geografiämnet i grundskolan och Lena 
Olssons, från 1986, om kultursynen i svenska geografiläroböcker 1870-1985.7 Båda dessa 
avhandlingar ligger före det tidsintervall som avgränsar den här forskningsöversikten. Även Mats 
Nilsson konstaterar i en forskningsöversikt från 2009 att ”[d]en svenska geografididaktiska 
forskningen måste anses som svag.”8 Av nedanstående översikt framgår också att den svenska 
geografididaktiska forskningen inte är så omfattande i dagsläget. Men det finns dock studier i 
samtliga tre kategorier som beskrivits ovan. 

 
Kategori 1 - studier av geografiundervisningens betingelser 
Här ska två studier lyftas fram. Den första är Lena Molins avhandling Rum, frirum och moral En 
studie av skolgeografins innehållsval. Det är en avhandling som tar ett brett grepp på geografiämnet i 
gymnasieskolan. Avhandlingens första del utgörs av en analys av läroplaner och kursplaner för 
perioden från ca 1840 fram till 2005. En mindre del av avhandlingen utgörs även av analys av ett 
urval av geografiläroböcker från olika tidsperioder under 1900-talet.9   Den andra studien är Kjell 
Haraldssons analys av geografiläroböcker avsedda för gymnasiet med fokus på hur de behandlar 
miljöfrågor. Som kompletterande undersökningar genomför han även en analys av några 
läroböcker i naturkunskap och även några intervjuer med geografilärare. Det är dock analysen av 
geografiläroböckerna som är hans huvudfokus.10

 

 
Kategori 2 - studier av talet om undervisning och lärande i geografi 
Karin Ehrlén skriver inte in sin studie i en geografididaktisk tradition, men hennes intervjustudie 
med barn i åldern 6-9 år om hur de uppfattar jordklotet är intressant ur ett geografididaktiskt 
perspektiv. Hon genomför tre olika intervjuserier, en med hjälp av en jordglob, en med hjälp av 
satellitfoto av jorden och slutligen den sista med hjälp av barnens egna teckningar av jorden.11

 
 
 

6 Molin, Lena Rum, frirum och moral: En studie av skolgeografins innehållsval, (diss) Uppsala universitet, 2006, s 42 
7 ibid 
8 Nilsson, Mats ”Geografilärare” i red Schüllerqvist, Bengt & Osbeck, Christina Ämnesdidaktiska insikter och strategier: 
berättelser från gymnasielärare i samhällskunskap, geografi, historia och religionskunskap, Karlstad University Press, Karlstad, 
2009, s 88 
9 Molin, Lena Rum, frirum och moral: En studie av skolgeografins innehållsval, (diss) Uppsala universitet, 2006 
10 Haraldsson, Kjell Hur belyses miljöfrågorna i gymnasiets läroböcker i geografi, arbetsrapport nr 441, Kulturgeografiska 
institutionen, Uppsala universitet, 2001 
11 Ehrlén, Karin Conceptions and artefacts: Children's understanding of the earth in the presence of visual representations, (diss) 
Stockholms universitet, 2007 
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Iann Lundegårds intervjustudier med gymnasieelever och folkhögskolestudenter om frågor som 
handlar om hållbar utveckling, är ett annat exempel på en studie som har relevans för 
geografiundervisningen.12 Även Tomas Torbjörnssons undersöker i sin avhandling ungdomars 
attityder till hållbar utveckling.13

 

 
Om vi istället intresserar oss för lärare så har Mats Nilsson intervjuat 3 erfarna geografilärare i 
gymnasieskolan om deras undervisning. Geografiämnet försvann från gymnasieskolan på 1960- 
talet och återinfördes igen 1994. De lärare som Nilsson har intervjuat har undervisat både på 
1960-talet och efter ämnets återinförande.14 Mats Nilssons studie presenteras i ett kapitel i 
antologin Ämnesdidaktiska insikter och strategier. I övriga kapitel i antologin presenteras motsvarande 
studier av historie-, religions- och samhällskunskapslärare.15

 

 
Ytterligare två studier med fokus på gymnasielärare i geografi är Mikael Wingårds intervjustudie 
om lärares erfarenheter och upplevelser av internationella skolutbyten med miljöinriktning samt 
Andreas Grahns intervjuer med lärare om deras urval när det gäller undervisning om 
klimatförändringar.16

 

 
Även Inger Björneloo har gjort lärarintervjuer. Hon har intervjuat 17 lärare om hur de undervisar 
om hållbar utveckling.17 I likhet med Ehrlén och Lundegård har Björneloo inte något uttalat 
fokus på geografiämnet, men då hållbar utveckling, miljöfrågor och resursanvändning är frågor 
som behandlas i geografiämnets kursplaner tas den upp här även om Björneloo inte själv 
använder sig av begreppet geografididaktik. 

 
Ovan nämnda studier behandlar geografiämnet i grundskola och gymnasieskola. Ingrid Sanderoth 
och Margit Werner har gjort en studie av sitt eget verksamhetsområde: geografiundervisningen 
vid lärarutbildningen i Göteborg. Här har lärare och studenter tillsammans bedrivit ett projekt 
med gemensamma nätverksträffar i syfte att få de olika delarna i geografistudierna att bli mer 
sammanhållna. Det är detta nätverksprojekt som Sanderoth och Werner har utvärderat med hjälp 
av studentintervjuer och lärarenkäter.18

 

 
Kategori 3 - studier av pågående undervisning och undervisningsresultat i geografi 
Geografiundervisningen vid lärarutbildningen i Göteborg är utgångspunkten även för Ulrika 
Blom Mondlane och Bodil Jansunds studier. De deltar själva i denna undervisning som 
universitetslärare. De utvecklar en egen undervisningsmetod, förloppsmetoden, och även ett 
digitalt läromedel avsedd för undervisning i enlighet med metoden. De provar sedan såväl metod 

 
12 Lundegård, Iann På väg mot pluralism: elever i situerade samtal kring hållbar utveckling (diss) Stockholms universitet, 2007 
13 Tomas Torbjörnsson En för alla – Alla för naturen: En studie av ungdomars attityder till hållbar utveckling, Forskarskolan i 
geografi, Uppsala universitet, 2011 
14 Nilsson, Mats ”Geografilärare” i red Schüllerqvist, Bengt & Osbeck, Christina Ämnesdidaktiska insikter och strategier: 
berättelser från gymnasielärare i samhällskunskap, geografi, historia och religionskunskap, Karlstad University Press, Karlstad, 
2009 
15 Schüllerqvist, Bengt & Osbeck, Christina (red) Ämnesdidaktiska insikter och strategier: berättelser från gymnasielärare i 
samhällskunskap, geografi, historia och religionskunskap, Karlstad University Press, Karlstad, 2009 
16 Wingård, Mikael Arenor för lärande: Lärare erfarenheter av internationella skolutbyten om miljö och hållbar utveckling, 
Forskarskolan i geografi, Uppsala universitet, 2011; Grahn, Andreas Fakta, normativitet eller pluralism? Didaktiska typologier 
inom gymnasieskolans geografiundervisning om klimatförändringar, Forskarskolan i geografi, Uppsala universitet, 2011 
17 Björneloo, Inger Innebörder av hållbar utveckling En studie av lärares utsagor om undervisning, (diss) Göteborgs universitet, 
2007 
18 Sanderoth, Ingrid & Werner, Margit, Nätverk och lärande samtal för en bättre utbildning: erfarenheter från lärarutbildningen i 
geografi vid Göteborgs universitet läsåren 1998/99 - 2002/03, IPD-rapport 2003:8, Göteborgs universitet 



7  

som läromedel i två olika geografikurser vid lärarutbildningen. I den licentiatavhandling och den 
doktorsavhandling som de har skrivit tillsammans analyserar de sedan sin egen undervisning, 
studenternas utvärderingar samt studenternas resultat.19

 

 
När det gäller studier av pågående geografiundervisning i gymnasieskolan finns detta främst i 
Lena Molins ovannämnda avhandling. Hon har studerat undervisning i såväl geografi A- som B- 
kurs som har hållits av lärarkandidater. Därefter har hon intervjuat lärarkandidaterna och deras 
handledare om de innehållsval som legat till grund för den genomförda undervisningen.20 I 
kombination med hennes analys av styrdokument och läromedel som kommenterats ovan ger 
avhandlingen en bred bild av geografiämnet i gymnasieskolan 

 
Summering  geografi 
Det är få geografididaktiska studier som faller inom de avgränsningar som har gjorts för den här 
studien. Men det finns studier inom alla de tre kategorierna. Här har inkluderats några studier där 
författarna själva inte använder sig av begreppet geografididaktik, men där studierna ändock är av 
ett geografididaktiskt intresse. Särskilt begreppet hållbar utveckling, men även miljö och 
klimatfrågor lyfts fram. 

 
De studier i geografididaktik där eleverna/studenterna står i fokus visar på en intressant bredd 
ända från barn i de tidiga skolåren upp till universitetsstudenter. Det finns några studier när det 
gäller lärare, men få handlar om grundskollärare. Detta trots att det endast är i grundskolan som 
alla elever läser geografi. Här finns behov av ytterligare forskning. 

 
Avslutningsvis ska påpekas att det finns hopp om att fler avhandlingar med geografididaktisk 
inriktning är att vänta. Tre av de studier som presenterats ovan är producerade inom 
Forskarskolan i geografi, vid Uppsala universitet i samarbete med Högskolan Dalarna och 
Högskolan i Gävle. Liksom Lärarforskarskolan Klimatutveckling och Vattenresurser vid 
Stockholms universitet och Södertörns högskola vänder de sig till lärare som ska forska på deltid 
och undervisa på deltid.21 I takt med att fler licentiander genomför sina studier inom dessa 
forskarskolor, kommer förhoppningsvis våra ämnesdidaktiska kunskaper i geografi att öka. 

 
 
Historia 
2005 gjorde Bengt Schüllerqvist en forskningsöversikt över svensk historiedidaktisk forskning på 
uppdrag av Vetenskapsrådet.22  Då utgångspunkten i föreliggande översikt utgår från kategorier 
som ligger nära Schüllerqvists, så finner jag det inte motiverat att återigen inventera 
historiedidaktisk  forskning  för  perioden  från  år  2000  till  och  med  2004.  Därav  fokuserar 
föreliggande översikt av svensk historiedidaktisk forskning på perioden 2005 till 2011. 

 
 
 
 

19 Blom Mondlane, Ulrika & Jansund, Bodil Utveckling av undervisning för lärarstuderande i geografi med hjälp av IT, (lic) 
Göteborgs universitet, 2000; Blom Mondlane, Ulrika & Jansund, Bodil Geografi - didaktik - praktik: interaktiva studier av 
förloppslandskapet, (diss) Göteborgs universitet, 2003 
20 Molin, Lena Rum, frirum och moral: En studie av skolgeografins innehållsval, (diss) Uppsala universitet, 2006 
21 Forskarskolan i geografi  http://www.kultgeog.uu.se/forskning/Forskarskola_i_geografi/ (september 2011); 
Lärarforskarskolan Klimatutveckling och Vattenresurser  http://www.ink.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=11516 
(november 2010) 
22 Schüllerqvist, Bengt Svensk historiedidaktisk forskning, Vetenskapsrådet, Stockholm, 2005 

http://www.kultgeog.uu.se/forskning/Forskarskola_i_geografi/
http://www.ink.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=11516
http://www.ink.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=11516
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Schüllerqvist menar i sin text från 2005 att det är främst den historiedidaktiska forskning som 
intresserar sig för historiebruk utanför skolans undervisning som har stärkts i Sverige. Vad gäller 
lärande och undervisning i historia i skolan skriver han: ”Att beteckna detta forskningsområde 
som historiedidaktikens tomma rum är kanske att ta till i överkant. Men svensk forskning med 
denna inriktning är högst begränsad.”23

 

 
Fyra år senare, 2009, kom den andra reviderade upplagan av antologin Historien är nu. I den 
skriver Klas-Göran Karlsson en text med rubriken ”Historiedidaktik och historievetenskap – ett 
förhållande i utveckling”. Karlsson konstaterar där ett stort uppsving för den historiedidaktiska 
forskningen i bred bemärkelse, alltså forskning som inkluderar historiedidaktik och historiebruk 
utanför skolväsendet. Men även skolans historieundervisning har fått del av den ökade 
uppmärksamheten, menar Karlsson.24

 

 
Att döma av Karlssons text skulle det således ha skett en förstärkning av detta forskningsområde 
efter att Schüllerqvist skrev sin översikt 2005. Det som har framkommit vid föreliggande 
inventering är följande: 

 
Kategori 1 – studier av historieundervisningens betingelser 
Ett relativt vanligt tema bland de historiedidaktiska studierna i denna kategori behandlar 
läromedel i vid bemärkelse. Här finns flera studier av traditionella läroböcker, till exempel Janne 
Holméns avhandling om hur Kalla kriget har präglat läroböcker i Sverige, Finland och Norge. I 
Holméns studie finns ett nordiskt jämförande perspektiv och en lång tidsperiod (1930-talet fram 
till 2004).25   Ett jämförande nordiskt perspektiv finns även i antologin Opening the Mind or Drawing 
Boundaries? History Texts in Nordic Schools, där ett svenskt bidrag har skrivits av Nils Andersson.26

 

Ann-Sofie Ohlander har på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i skolan, DEJA, studerat 
beskrivningen av kvinnor, män och jämställdhet i svenska historieläroböcker.27

 

Historieläroböcker ingick även i Skolverkets granskning av hur läroböcker från olika ämnen 
framställer kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder och sexuell läggning.28 Ett annat 
exempel på en avhandling med fokus på svenska historieläroböcker är Niklas Ammerts 
avhandling om historiemedvetande i svenska historieläroböcker.29   Det senaste bidraget är 
Michael Walls avhandling om skildringen av Israel-Palestina konflikten i svenska 

 

 
23 ibid, s 69 
24 Karlsson, Klas-Göran ”Historiedidaktik och historievetenskap – ett förhållande i utveckling” i red Karlsson, Klas- 
Göran & Zander, Ulf Historien är nu En introduktion till historiedidaktiken, Studentlitteratur, 2009, s 205 
25 Holmén, Janne Den politiska läroboken : bilden av USA och Sovjetunionen i norska, svenska och finländska läroböcker under 
kalla kriget (diss), Uppsala universitet, 2006 
26 Andersson, Nils “Intercultural Education and the Representation of the Other in History Textbooks” i red 
Helgasson, Þorsteinn & Lässig, Simone Opening the mind or drawing boundaries? History Texts in Nordic Schools, V & R 
Unipress, 2009 
27 Ohlander, Ann-Sofie Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia: en granskning på uppdrag av Delegationen för 
jämställdhet i skolan, SOU 2010:10 
28 I enlighet med skolans värdegrund? En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning 
framställs i ett urval av läroböcker Skolverkets rapport nr 285, 2006; Se även Berge, Britt-Marie ”Jämställdhet och kön” i 
red Ammert, Niklas Att spegla världen Läromedelsstudier i teori och praktik, Studentlitteratur, Lund, 2011 
29 Ammert, Niklas Det osamtidigas samtidighet Historiemedvetande i svenska historieläroböcker under hundra år, (diss) Sisyfos 
Förlag, Uppsala, 2008; Se även: Ammert, Niklas ”Folkvilja, etikett eller jordbruksteknik? En historiedidaktisk analys 
av synen på demokrati i historieläroböcker 1960-2003”, i Utbildning & demokrati 2005, vol 14, nr 3, s 31-50; Ammert, 
Niklas ”En katastrofkanon 1900-talets katastrofer i historieläroböckerna” i Didaktisk tidskrift, vol 18, nr 5, 2009; 
Ammert, Niklas ”Ett innehåll förmedlas” i red Ammert, Niklas Att spegla världen Läromedelsstudier i teori och praktik, 
Studentlitteratur, Lund, 2011 
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historieläroböcker.30 Mindre delstudier som berör läromedel finns även i Kenneth Nordgrens 
avhandling samt i Vanja Lozics dito.31

 

 
När det gäller andra läromedel än den traditionella skolläroboken finns även där en del forskning. 
Mary Ingemansson har, inom litteraturvetenskap, skrivit en avhandling där hon analyserar Maj 
Bylocks trilogi Drakskeppet, utifrån ett läromedelsperspektiv.32 Även Eva Queckfeldt och 
Ingmarie Danielsson Malmros har skrivit om skönlitteratur som historieläromedel.33 Andra 
exempel på texter som också hör till denna kategori är Martin Wilsons analys av Wikipedia, 
Henrik Skraks filmanalys och Max Liljefors text om att använda konst som läromedel i historia.34

 

Det är således inte bara de traditionella förlagsproducerade läroböckerna som analyseras i dessa 
studier utan även andra mer ”otraditionella” läromedel. 

 
Utöver läromedelsanalys har även analys av styrdokument placerats i denna kategori. Här finns 
Kenneth Nordgrens analyser av det interkulturella perspektivet i läroplaner och kursplaner för 
historia.35 Lars Åkerströms analys av hur bildningsbegreppet används i betänkandet Skola för 
bildning bör också nämnas.36 Thomas Nygrens avhandling om internationella riktlinjer för 
historieundervisningen i gymnasieskolan 1927-2002 passar också in här. Nygren analyserar även 
de svenska styrdokumenten under samma tid, samt genomför lärarintervjuer och analyser av val 
av uppsatsämnen. Hans studie fokuserar således inte bara på de formella läroplanerna utan även 
på de uppfattade och de upplevda läroplanerna.37

 

 
Ytterligare texter som har placerats i denna kategori är de som analyserar politisk debatt eller 
annan samhällsdebatt om historieämnet. Hans Albin Larsson är författare till två texter som 
analyserar den politiska debatten om historieämnets ställning i skolan. Han beskriver ämnets 
tillbakagång och dess renässans.38 Ulf Zander tar i sin avhandling Fornstora dagar, moderna tider ett 

 
 

30 Walls, Michael Framing the Israel/Palestine Conflict in Swedish History School Textbooks (diss) Göteborgs 
universitet, 2010 
31 Nordgren, Kenneth Vems är historien? Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella Sverige (diss), 
Umeå universitet, 2006; Se även Nordgren, Kenneth ”Interkulturella perspektiv i historieläroböcker” i red Ammert, 
Niklas Att spegla världen Läromedelsstudier i teori och praktik, Studentlitteratur, Lund, 2011; Lozic, Vanja I historiekanons 
skugga Historieämne och identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle (diss) Malmö högskola, 2010 
32 Ingemansson, Mary "Det kunde lika gärna ha hänt idag". Maj Bylocks Drakskeppstrilogi och historiemedvetande hos barn 
(diss) Makadam förlag, Göteborg/Stockholm, 2010 
33 Queckfeldt, Eva ”Det var en gång… Om historiska romaner och romaner som blivit historia” i red Karlsson, 
Klas-Göran & Zander, Ulf Historien är nu En introduktion till historiedidaktiken, Studentlitteratur; Danielsson Malmros, 
Ingmarie ”Meningen med det stora tabberaset i Katthult och andra berättelser om förr” i red Eliasson, Per et al 
Historia på väg mot framtiden Antologi från forskarskolan i historia & historiedidaktik, Lunds universitet, Malmö högskola, 
2010 
34 Wilson, Martin ”Nu är det väl revolution på gång?” i red Eliasson, Per et al Historia på väg mot framtiden Antologi från 
forskarskolan i historia & historiedidaktik, Lunds universitet, Malmö högskola, 2010; Skrak, Henrik ”Berättelsen, en 
vansklig väg till historiemedvetande” i red Eliasson, Per et al Historia på väg mot framtiden Antologi från forskarskolan i 
historia & historiedidaktik, Lunds universitet, Malmö högskola, 2010; Liljefors, Max ”Förflutenhetens bilder Att 
använda konst i historieundervisningen” i red Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf Historien är nu En introduktion till 
historiedidaktiken, Studentlitteratur, 2009 (2:a uppl) 
35 Nordgren, Kenneth Vems är historien? Historia som medvetande, kultur och handling i det mångkulturella Sverige (diss), 
Umeå universitet, 2006 
36 Åkerström, Lars ”Bildning – ett speglande begrepp” i red Eliasson, Per et al Historia på väg mot framtiden Antologi från 
forskarskolan i historia & historiedidaktik, Lunds universitet, Malmö högskola, 2010 
37 Nygren, Thomas History in the Service of Mankind International Guidelines and History Education in Upper Secondary Schools 
in Sweden 1927-2002, (diss) Department of Historical, Philosphical and Religious Studies, Umeå University, 2011 
38 Larsson, Hans Albin ”Vad, varför och hur? En betraktelse kring kärnämnet historia” i red Ericson, Hans-Olof et 
al Historiedidaktiska perspektiv, Jönköping University Press, 2005; Larsson, Hans Albin ”Lång natts färd mot dag – 
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brett grepp över svensk historisk debatt under hela 1900-talet. I denna inkluderar han debatt om 
skolämnet historia och dess innehåll.39

 

 
Kategori 2 – studier av talet om undervisning och lärande i historieundervisningen 
Även den andra kategorin, som utgörs av intervjuer och/eller enkäter med lärare och/eller elever 
angående historieundervisning är tämligen väl representerad. Två studier som bygger på 
elevenkäter presenteras i antologin, Historia på väg mot framtiden. Kapitlen i denna antologi är 
skrivna av licentiander i Forskarskolan i historia och historiedidaktik, vid Lunds universitet och 
Malmö högskola. Kerstin Berntsson analyserar enkäter genomförda med elever i årskurs nio för 
att försöka fånga deras historiemedvetande.40 I samma antologi, presenterar Malin Ohlin en enkät 
där elever har fått svara på vad de i efterhand minns om av ett visst kunskapsområde från 
historieundervisningen.41

 

 
Det finns ett flertal studier som har lärarna i fokus. Thomas Nygren har intervjuat erfarna 
historielärare om deras historieundervisning. Förutom att han presenterar resultatet i sin licentiat- 
avhandling ligger det även till grund för hans kapitel i antologin Ämnesdidaktiska insikter och 
strategier.42 Mikael Berg har i sin licentiatavhandling intresserat sig för historielärarnas syn på 
ämnet och vad de själva anser har påverkat dem.43 Margareta Casservik har intervjuat 
historielärare om vad som styr deras planeringar.44 Jonas von Nolting har realiseringen av 
styrdokumentens skrivningar om interkulturellt perspektiv i fokus för sina lärarintervjuer.45 David 
Mellberg har historieundervisning i multietniskt samhälle i fokus när han intervjuar lärare som 
arbetar i stadsdelen Rosengård i Malmö.46 Valter Lundell sätter de kommunistiska erfarenheterna 
från Sovjetunionen, Kina och Kambodja i centrum när han intervjuar gymnasielärare och 
historieforskare om deras syn på hur dessa erfarenheter ska skildras inom den svenska 
historiekulturen och historieundervisningen.47

 

 

En annan utgångspunkt för lärarintervjuer/-enkäter kan vara att ta reda på mer om ett visst 
arbetssätt eller användningen av ett visst läromedel. I antologin Opening the Mind or Drawing 

 
 
 
 

kring debatten och ickedebatten om historieundervisningen” i red Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf Historien är 
nu En introduktion till historiedidaktiken, Studentlitteratur, 2009 
39 Zander, Ulf Fornstora dagar, moderna tider: bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte (diss), 
Nordic Academic Press, Lunds universitet, 2001 
40 Berntsson, Kerstin ”Allt som har hänt i historien har en påverkan på framtiden” i red Eliasson, Per et al Historia på 
väg mot framtiden Antologi från forskarskolan i historia & historiedidaktik, Lunds universitet, Malmö högskola, 2010 
41 Ohlin, Malin “Learning Study i historia” i red Eliasson, Per et al Historia på väg mot framtiden Antologi från 
forskarskolan i historia & historiedidaktik, Lunds universitet, Malmö högskola, 2010 
42Nygren, Thomas Erfarna lärares historiedidaktiska insikter och undervisningsstrategier (lic) Umeå universitet, 2009; Nygren, 
Thomas ”Historielärare” i red Schüllerqvist, Bengt & Osbeck, Christina Ämnesdidaktiska insikter och strategier: berättelser 
från gymnasielärare i samhällskunskap, geografi, historia och religionskunskap, Karlstad University Press, Karlstad, 2009 
43 Berg, Mikael Historielärares historier: Ämnesbiografier och ämnesförståelse hos gymnasielärare i historia, Karlstad University 
Studies, 2010:37 
44 Casservik, Margareta ”Vad styr? Om lärares planering av historieundervisning” i red Ericson, Hans-Olof et al 
Historiedidaktiska perspektiv, Jönköping University Press, 2005 
45 von Nolting, Jonas ”Kulturell formstöpning eller vidgade vyer?” i red Eliasson, Per et al Historia på väg mot 
framtiden Antologi från forskarskolan i historia & historiedidaktik, Lunds universitet, Malmö högskola, 2010 
46 Mellberg, David ”Det är inte min historia! En studie av historieundervisning i ett multietniskt samhälle” i red 
Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf Historien är nu En introduktion till historiedidaktiken, Studentlitteratur, 2009 
47 Lundell, Valter “Den goda tanken och den onda erfarenheten” – Om den kommunistiska brottshistoriens omstridda plats i den 
svenska historiekulturen, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet, 2011 
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Boundaries? presenteras en enkät genomförd bland lärare i samtliga nordiska länder om hur de 
använder läroböcker i sin historieundervisning.48

 

 
Två studier finns utförda på uppdrag av Forum för levande historia och de har fokus på lärares 
berättelser om hur de undervisar om förintelsen i det ena fallet och förintelsen samt andra 
folkmord i det andra fallet.49 Undervisning om förintelsen behandlas även i Ylva Wibaeus 
avahandling. Hon intervjuar såväl elever som lärare för att få underlag för sin avhandling Att 
undervisa om det ofattbara.50

 

 
Ytterligare studier inom denna kategori kombinerar elev- och lärarintervjuer/enkäter. Här finns 
till exempel Johan Hanssons avhandling där han analyserar elevers och lärares uppfattningar om 
historieundervisningen med hjälp av elevenkät och lärarintervjuer.51   Även Igor Potapenko 
analyserar i sin licentiatavhandling intervjuer med både elever och lärare. Eleverna har en med 
bakgrund i f d Jugoslavien och intervjuerna kretsar kring frågor om historieidentitet. Fokus i 
lärarintervjuerna är på historieundervisning med elever med invandrarbakgrund. 52 Berit Ljung 
har i en avhandling i pedagogik intervjuat elever och några lärare efter att de har bevistat 
museiutställningen Gränser, anordnad av Forum för levande historia. Hennes fokus är på 
elevernas erfarande av utställningen.53 Vanja Lozic fokuserar på identitet, mångkulturalitet och 
historiesyn i sina elev- och lärarintervjuer.54 David Ludvigsson och Bengt Schüllerqvist behandlar 
historieundervisningen inom lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. Deras rapport 
grundade sig i ett utredningsuppdrag åt Göteborgs universitet.55

 

 
Kategori 3 – studier av pågående undervisning och undervisningsresultat i historia 
Inom denna kategori finner vi flera studier där ett visst arbetssätt är i fokus. Mary Ingemansson 
analyserar användningen av skönlitteratur i historieundervisningen och i hennes material ingår 
såväl elevernas boksamtal som texter som eleverna har skrivit.56 Cecilia Axelsson har observerat 
när skolklasser har blivit guidade på två olika museiutställningar om migration och kulturmöten.57

 

Kyrre Kverndokk har, som observatör, rest med norska skolklasser på organiserade resor till 
 
 

48 Helgasson, Þorsteinn & Lässig, Simone (red) Opening the mind or drawing boundaries? History Texts in Nordic Schools, V 
& R Unipress, 2009 
49 Lange, Anders En undersökning om lärares erfarenheter av och uppfattningar kring undervisning om förintelsen, Forum för 
levande historia, 2008; Ammert, Niklas Om vad och hur ”må” ni berätta? – undervisning om Förintelsen och andra folkmord, 
Forum för Levande historia, skrift nr 11, 2011 
50 Wibaeus, Ylva Att undervisa om det ofattbara En ämnesdidaktisk studie om kunskapsområdet Förintelsen i skolans 
historieundervisning (diss) Stockholms universitet, 2010 
51 Hansson, Johan Historieintresse och historieundervisning Elevers och lärares uppfattningar om historieämnet, (diss) Umeå 
Universitet, 2010 
52 Potapenko, Igor Elevens egen historia och skolans historieundervisning : historiemedvetande och identitet hos några ungdomar från 
forna Jugoslavien GEM-rapport, Lärarhögskolan i Stockholm, 2006 
53 Ljung, Berit Museipedagogik och erfarande (diss) Stockholms universitet, 2009 
54 Lozic, Vanja I historiekanons skugga Historieämne och identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle (diss) 
Malmö högskola, 2010 
55 Ludvigsson, David & Schüllerqvist, Bengt Historia för blivande lärare: en granskning av inriktning historia inom 
lärarutbildningen vid Göteborgs universitet, Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, Göteborg universitet, 
2006, http://utbmat.gu.se/Rapporter/Rapport_200602.pdf 
56 Ingemansson, Mary Skönlitterär läsning och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna (lic) Växjö universitet, 2007; 
Ingemansson, Mary "Det kunde lika gärna ha hänt idag". Maj Bylocks Drakskeppstrilogi och historiemedvetande hos barn (diss) 
Makadam förlag, Göteborg/Stockholm, 2010 
57 Axelsson, Cecilia En Meningsfull Historia?: Didaktiska perspektiv på historieförmedlande museiutställningar om migration och 
kulturmöten, (diss) Växjö universitet, 2009 

http://utbmat.gu.se/Rapporter/Rapport_200602.pdf
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förintelse-/koncentrationsläger.58 Gemensamt för alla dessa tre studier är att de kompletterar sina 
observationer med intervjuer med lärare och/eller elever. Men jag uppfattar att de samtliga har 
sina observationer som huvudfokus. Ytterligare två studier som fokuserar på en specifik 
arbetsmetod finns i antologin Historiedidaktiska perspektiv. Det är Jonna Nordlanders kapitel om 
drama i historieundervisningen och Åsa Karlssons dito om historiska spel.59

 

 
När det gäller arbete med arkivmaterial och källor har Cathrin Backman Löfgren genomfört en 
studie där gymnasieelever får arbeta med ett digitalt arkivmaterial från ett mentalsjukhus och 
utifrån arkivmaterialet får eleverna konstruera sina egna digitala berättelser.60 Maria de Laval har 
studerat elevarbeten från ett projektarbete i svenska och historia på gymnasiet där eleverna, efter 
studier av olika källmaterial, skulle skriva historiska essäer om hälsan i en svensk stad under första 
världskriget. de Laval analyserar uppsatserna med fokus på elevernas historiska tänkande.61

 

 
En licentiatavhandling som skiljer sig lite från de ovan nämnda studierna i det att det inte 
fokuserar på en specifik arbetsmetod eller arbetsmaterial, är Hans Olofssons. Olofsson har 
genomfört en serie klassrumsobservationer i en högstadieklass, kompletterat med elevenkäter och 
lärarintervjuer. Hans fokus är hur historieundervisningen konstitueras och han belyser de olika 
historiebruk som kommer till uttryck i historieundervisningen.62

 

 
Bo Persson gör en jämförande studie som bygger på hur tre olika elevgrupper fick ta del av tre 
olika former av undervisning om förintelsen, i en grupp betonades tidslinjer och kronologi, i den 
andra gruppen betonades historiska berättelser och i den tredje olika källmaterial. Persson 
intresserar sig för hur de olika undervisningsformerna påverkar elevernas uppfattning av 
förintelsen.63

 

 
Fredrik Alvén konstruerade ett undervisningsmaterial och ett tillhörande prov om migration i 
Sverige genom tiderna. Undervisningsmaterialet och provet användes på sju olika skolor och 
Alvén analyserar de ca 250 provsvaren i relation till strävansmålen i kursplanen i historia för 
årskurs 9.64 Prov och andra uppgifter för bedömning är i fokus även i David Rosenlunds studie, 
men då i gymnasieskolans kurs historia A. Rosenlund analyserar lärarnas skriftliga instruktioner i 

 
 
 
 

58 Kverndokk, Kyrre Pilegrim, turist og elev Norske skoleturer til døds- og konsentrationsleirer (diss) Linköpings universitet , 
2007 Kverndokk har skrivit sin avhandling i Sverige, men empirin är från norska skolklassers resor. Eftersom 
motsvarande resor även görs av svenska skolklasser så har jag valt att ta med avhandlingen här. 
59 Nordlander, Jonna ”Dramatik som metod” i red Ericson, Hans-Olof et al Historiedidaktiska perspektiv, Jönköping 
University Press, 2005; Karlsson, Åsa ”Tärningen är kastad En kritisk granskning av historiska spel i undervisningen 
på högstadiet, jämte undersökning av attityder och forskningsläge ”i red Ericson, Hans-Olof et al Historiedidaktiska 
perspektiv, Jönköping University Press, 2005 
60 Backman Löfgren, Cathrin ”Det förflutna i framtiden” i red Eliasson, Per et al Historia på väg mot framtiden Antologi 
från forskarskolan i historia & historiedidaktik, Lunds universitet, Malmö högskola, 2010 
61 de Laval, Maria ”Det känns inte längre som det var länge sedan” – en undersökning av gymnasieelevers historiska tänkande, 
Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet, 2011; Se även de Laval, Maria ”Hälsan i Norrköping 
under första världskriget” i red Eliasson, Per et al Historia på väg mot framtiden Antologi från forskarskolan i historia & 
historiedidaktik, Lunds universitet, Malmö högskola, 2010 
62 Olofsson, Hans Fatta historia en explorativ fallstudie om historieundervisning och historiebruk i en högstadieklass, 
Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet, 2011 
63 Persson, Bo ”Mörkrets hjärta i klassrummet” – Historieundervisning och elevers uppfattningar om förintelsen, Forskarskolan i 
historia och historiedidaktik, Lunds universitet, 2011 
64 Alvén, Fredrik ”Historiemedvetande på prov” – En analys av elevers svar på uppgifter som prövar strävansmålen i kursplanen för 
historia, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet, 2011 



13  

relation till kursplanen och han pekar på stora skillnader mellan kursplan och 
bedömningspraxis.65

 

 
När det gäller studier som bygger på analyser av uppgifter som elevers och studenter har 
genomfört finns även David Ludvigssons studie av lärarstudenters relation till historieämnet så 
som det framkommer i en ämnesdidaktisk uppgift i lärarutbildningen i Uppsala.66

 

 
Summering historia 
Det framgår tydligt ovan att det har producerats ett stort antal studier med fokus på 
historiedidaktik i skolans undervisningskontext efter Schüllerqvists översikt från år 2005. Det 
finns fog för Karlssons påstående från år 2009 att även denna del av den svenska 
historiedidaktiska forskningen har ökat. Trots att denna inventering för historiedidaktikens del 
bara sträcker sig över sex år, så är det en relativt omfattande didaktisk forskning som har gått att 
finna. Samtliga tre kategorier är relativt väl representerade. 

 
När det gäller studier av historieundervisningens betingelser är det framförallt läromedelsstudier 
som är vanliga. Här kan vi konstatera att det finns en bred läromedelsforskning. Det är inte bara 
är den traditionella läroboken som står i fokus, utan det är flera olika läromedelskategorier som 
analyseras. 

 
En stor del av de historiedidaktiska studierna utgörs av enkäter och intervjuer med elever 
och/eller lärare. Det är intressant att notera att flera av dessa nya avhandlingar berör, utifrån olika 
infallsvinklar, frågeställningar med anknytning till historieämnet i en mångkulturell skola. När det 
gäller olika ämnesområden inom historieämnet, så är det undervisning om förintelsen som är det 
enskilda ämnesområde som berörs i flera studier. 

 
De flesta studier som handlar om pågående undervisning och undervisningsresultat i historia, har 
det gemensamt att de har ett visst arbetssätt eller användningen av en viss läromedelskategori i 
fokus. Men det finns också enstaka exempel på studie där så inte är fallet. Vidare är tyngdpunkten 
på gymnasieskolan och högstadiet. Den pågående historieundervisningen i grundskolans tidigare år 
har inte fått lika mycket uppmärksamhet i den ämnesdidaktiska forskningen. 

 
 
Religionskunskap 
Christina Osbeck gör i sin avhandling från 2006 en översikt över den svenska religionsdidaktikens 
rötter, framväxt och utbredning.67 Hon gör en forskningsöversikt där hon urskiljer 3 kategorier: 
De som studerar lärprocessens förarbete, de som studerar lärprocessens mitt och de som studerar 
lärprocessens efterarbete. Hennes kategorisering har både likheter och skillnader jämfört med den 
som används i föreliggande översikt. Osbecks slutsats, både i 
avhandlingen och i en uppdaterad forskningsöversikt med samma disposition i en artikel i 

 
 
 
 

65 Rosenlund, David Att hantera historia med ett öga stängt. Samstämmighet mellan historia A och lärares prov och uppgifter, 
Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet, 2011 
66 Ludvigsson, David “Lärarstudenters relation till historieämnet”, Nordidactica – Journal of humanities and Social Science 
Education, 2011:1, s 40-57 
67 Osbeck, Christina Kränkningens livsförståelse - en religionsdidaktisk studie av livsförståelselärande i skolan (diss) Karlstad 
universitet, 2006 
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Didaktikens Forum år 2008, är att det är få studier som behandlar det hon kallar för lärprocessens 
mitt.68

 

 
Trots dessa relativt nygjorda forskningsöversikter finner jag det motiverat att här ändå överblicka 
hela perioden från år 2000 fram till 2011. Osbecks kategorier skiljer sig något från de som 
används i föreliggande inventering och för att underlätta jämförelsen mellan de olika ämnena 
motiverar det att här göra en inventering från år 2000 och framåt. 

 
Kategori 1 – studier av religionskunskapsundervisningens betingelser 
Det är relativt många studier som går att hitta som faller in under den första kategorin när det 
gäller religionkunskapsdidaktik. En undergrupp här är läromedelsstudier. Kjell Härenstams 
avhandling Skolboks-islam faller utanför den här undersökta tidsperioden.69 Men Härenstam har 
fortsatt på läromedelsspåret och i Kan du höra vindhästen? diskuterar han urvalsproblematik i 
religionsämnet med utgångspunkt i hur tibetansk buddism framställs i svenska 
religionsläroböcker.70 Härenstam deltog också i Skolverkets granskning av svenska läromedel då 
han fokuserade på framställningen av hinduism och islam.71 I samma granskning fokuserade 
Britt-Marie Berge på hur frågor om jämställdhet och kön framställdes ibland andra böcker i 
religionskunskap.72Jonas Otterbeck har studerat bilden av islam i ett urval svenska 
religionslärobokstexter och han är kritisk till den ensidiga bild som böckerna förmedlar.73 Olov 
Dahlin analyserar hur etniska religioner framställs i ett tjugotal grundskole- och 
gymnasieläroböcker från 1970-tal till 2000-tal.74 Torsten Blomkvist och Olof Sundqvist bidrag 
skiljer sig från de övriga i denna kategori då de analyserar böcker som används i post- 
gymnasialutbildning. Deras fokus är hur fornskandinavisk och germansk religion framställs i 
dessa texter. De är kritiska till den gängse framställningen och lanserar en alternativ modell.75

 

 

Ragnar Furenhed skriver en reflekterande text om en annan sorts läromedel i religionskunskaps- 
undervisningen nämligen skönlitterära böcker. Han tar konkreta exempel från sin egen 

 
 
 
 
 
 
 
 

68 Osbeck, Christina Kränkningens livsförståelse - en religionsdidaktisk studie av livsförståelselärande i skolan (diss) Karlstad 
universitet, 2006 s 152; Osbeck, Christina ”Religionsdidaktikens framväxt och utveckling i Sverige” Didaktikens 
Forum, nr 2, 2008 
69 Härenstam, Kjell Skolboks-islam Analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap (diss) Göteborgs universitet, 
1993 
70 Härenstam, Kjell Kan du höra vindhästen? Religionsdidaktik – om konsten att välja kunskap, Studentlitteratur, Lund, 2000 
71 I enlighet med skolans värdegrund? En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning 
framställs i ett urval av läroböcker Skolverkets rapport nr 285, 2006  I denna granskning ingick förutom läroböcker i 
religionskunskap även läroböcker i historia och samhällskunskap. 
72 I enlighet med skolans värdegrund? En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning 
framställs i ett urval av läroböcker Skolverkets rapport nr 285, 2006; Berge har även publicerat sina resultat i följande 
antologiartikel: Berge, Britt-Marie ”Jämställdhet och kön” i red Ammert, Niklas Att spegla världen Läromedelsstudier i 
teori och praktik, Studentlitteratur, Lund, 2011 
73 Otterbeck, Jonas ”Vad kan man egentligen begära? Läromedelstexter om islam” i Didaktikens Forum, nr1, 2004 
74 Dahlin, Olov ”Hur framställs etniska religioner i svenska läromedel?” i red Lindgren Ödén, Birgit & Thalén, Peder 
Nya mål? Religionsdidaktik i en tid av förändring Swedish Science Press, Uppsala, 2006 
75 Blomkvist, Torsten & Sundqvist, Olof ”Religionsbegreppets tillämpning I handböcker om fornskandinavist och 
germansk religion” i red Lindgren Ödén, Birgit & Thalén, Peder Nya mål? Religionsdidaktik i en tid av förändring Swedish 
Science Press, Uppsala, 2006 
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undervisning på lärarprogrammet vid Linköpings universitet, då han resonerar om hur 
skönlitteratur kan användas i undervisningen om existentiella frågor.76

 

 
Den grupp som jag uppfattar som den största undergruppen i den här kategorin är dock olika 
översiktstexter där religionsvetenskapen, religionskunskapen och/eller religionsdidaktikens 
framväxt diskuteras utifrån olika perspektiv. Här finns t ex Björn Skogars text om religion som 
ett bildningsämne, publicerad av Högskoleverket 2005.77 Av samme författare kom år 2000 ett 
antologibidrag där han diskuterar religionsdidaktikens kärnproblem och dess viktigaste bidrag till 
lärarutbildningen.78 Samma år publicerade han i en annan antologi en text om religionsdidaktikens 
förutsättningar och vilka grunder en religionslärare behöver för att kunna utföra sitt yrke, under 
rubriken I stormens öga – några inledande teoretiska vägval i religionsdidaktiken.79 Sven Hartman har 
skrivit en översikt över hur han ser på religionsämnet i skolan och religionsdidaktiken och hur 
dessa två har utvecklats under 1900-talet, med huvudfokus på utvecklingen från 1960-talet och 
framåt.80

 

 
Flera texter inom denna undergrupp utgörs av analyser av styrdokument där en viss aspekt av 
religionskunskapsundervisningen står i fokus. Sven-Åke Selander diskuterar, i ett kapitel i antologin 
Towards a European Perspective on Religious Education, objektivitet och fenomenologi i 
religionsundervisningens nationella styrdokument.81 Kennert Orlenius tar i ett annat kapitel i 
samma antologi upp motsättningen mellan individualitet och solidaritet i svenska läroplaner 1962- 
1994 samt även i två religionsläroböcker.82 Joachim Rosenquist diskuterar religionsämnets 
förutsättningar för neutralitet i ett mångkulturellt samhälle, med utgångspunkt i teorin om politisk 
liberalism.83 Maria Jansdotter Samuelsson behandlar läroplanens och religionskursplanernas 
skrivningar om värdegrund i relation till frågor om djurens rätt.84 En lite annorlunda text som 
också faller inom kategorin religionsundervisningens betingelser är Roland Hallgrens artikel i 
Didaktisk Tidskrift där han argumenterar för användandet av friluftsdidaktik inom 
religionsundervisningen och exemplifierar med studier om vatten.85

 
 

 
 
 

76 Furenhed, Ragnar ”Etikundervisning och dikesgrävning reflektioner kring läsning av skönlitteratur i en pedagogisk 
praktik” i red Naeslund, Lars Existentiella frågor i skolan, Skapande Vetande, Linköping, 2007 
77 Skogar, Björn Bildning och religion: en lärarutbildares perspektiv. Högskoleverket, Stockholm, 2005 Texten, i något 
omarbetad version, finns även publicerad i följande antologiartikel: Skogar, Björn ”Bildning och religion – ett 
religionsdidaktiskt perspektiv” i red Naeslund, Lars Existentiella frågor i skolan, Skapande Vetande, Linköping, 2007 
78 Skogar, Björn ”Religionsdidaktikens kärnproblem” i red Linnarud, Moira På spaning efter ämnets kärna: didaktiska 
tankar kring några skolämnen, Ämnesdidaktiska gruppen, Karlstad universitet, 2000 
79 Skogar, Björn ”I stormens öga – några inledande teoretiska vägval i religionsdidaktiken” i red Almén, Edgar et al 
Livstolkning och värdegrund Att undervisa om religion, livsfrågor och etik, Skapande Vetande, nr 37, Linköping, 2000 
80 Hartman, Sven G ”Hur religionsämnet formades” i red Almén, Edgar et al Livstolkning och värdegrund Att undervisa om 
religion, livsfrågor och etik, Skapande Vetande, nr 37, Linköping, 2000; Hartman, Sven ”Om skolans 
religionsundervisning, synen på eleven och de didaktiska frågorna – några reflektioner” i Didaktikens Forum nr 3, 2008 
81 Selander, Sven-Åke “Objectivity and Phenomenology in Swedish Curricula” i red Larsson, Rune & Gustavsson, 
Caroline Towards a European Perspective on Religious Education, Artos & Norma Bokförlag, Skelleftå, 2004 
82 Orlenius, Kennert “Individuality and Solidarity – the Role and Goals in Religious Education” i red Larsson, Rune 
& Gustavsson, Caroline Towards a European Perspective on Religious Education, Artos & Norma Bokförlag, Skelleftå, 2004 
83 Rosenquist, Joachim ”Politisk liberalism och skolans religionsundervisning” i Utbildning och demokrati, vol 16, nr 1, 
2007 
84 Jansdotter Samuelsson, Maria ”Människa, djur och natur i religionsämnet Behovet av ett livstydande språk och 
risken för värdegrundskonflikt” i Didaktikens Forum nr 3, 2008 
85 Hallgren, Roland ”Perspektiv på vatten friluftsdidaktik inom religion och SO”, i Didaktisk Tidskrift, Vol 19, No. 2. 
2010 
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Kategori 2 – studier av talet om undervisning och lärande i religionskunskap 
Den dominerande traditionen här tycks vara undersökningar som bygger på intervjuer eller 
enkäter med elever (barn eller ungdomar) om hur de tänker i olika frågor. Denna dominerande 
inriktning har tidigare påtalats av Osbeck.86

 

 
Sven Hartman har publicerat flera texter inom detta område. Två publikationer som faller inom 
tidsramen för denna inventering är antologikapitlet Livstolkning hos barn och unga samt boken Barns 
tankar om livet. Den sistnämnda är skriven tillsammans med Tullie Torstensson-Ed.87 Roland 
Hallgren har lett ett projekt med enkäter till mellanstadieelever vid olika tillfällen under perioden 
1992-2000. Han jämför och diskuterar de olika resultaten i boken På jakt efter livets essens: om 
spekulerande grundskolebarn.88

 

 
Här bör också nämnas Ragnar Furenheds bok som bygger på samtal med ungdomar som går i 
särskolan. Han låter läsaren möta sju ungdomar och deras tankar om livet, vänskap, etik med 
mera.89 En annan studie som baseras på elevintervjuer är Kerstin von Brömsens avhandling om 
hur elever från en multietnisk förort ser på sin egen och andras religion.90 Christina Osbeck 
analyserar i sin avhandling intervjuer med elever i årskurs 8 om livsförståelse och hur eleverna ser 
på kränkningar som ett sätt att lära varandra livsförståelse.91 Rune Jönsson & Bodil Liljefors 
Persson har analyserat material från den Nationella utvärderingen 2003, NU03. Det är enkäter och 
elevprov i religionskunskap i åk 9 som de har tittat på.92

 

 
Studier som ställer religionskunskapslärare i fokus är betydligt färre. Men Christina Osbecks 
bidrag till antologin Ämnesdidaktiska insikter och strategier är en sådan studie. Osbeck intervjuar fyra 
erfarna religionslärare om hur de ser på religionskunskap, ämnets syfte och deras eget sätt att 
undervisa. Osbeck noterar en skillnad mellan å ena sidan en religionskunskapsundervisning som 
är mer samhällsorienterad och å andra sidan en religionskunskapsundervisning som är mer 
existentiellt tolkande.93

 
 
 
 
 
 
 
 
 

86 Osbeck, Christina Kränkningens livsförståelse - en religionsdidaktisk studie av livsförståelselärande i skolan (diss) Karlstad 
universitet, 2006; Osbeck, Christina ”Religionsdidaktikens framväxt och utveckling i Sverige” Didaktikens Forum, nr 2, 
2008 
87 Hartman, Sven G ”Livstolkning hos barn och unga” i red Almén, Edgar et al Livstolkning och värdegrund Att undervisa 
om religion, livsfrågor och etik, Skapande Vetande, nr 37, Linköping, 2000; Hartman, Sven & Torstenson-Ed, Tullie Barns 
tankar om livet, Natur & Kultur, Stockholm, 2007 
88 Hallgren, Roland På jakt efter livets essens: om spekulerande grundskolebarn. Studentlitteratur, Lund, 2003 
89 Furenhed, Ragnar Livet det bästa man har Samtal med ungdomar i särskolan om livsfrågor, Carlssons, Stockholm, 2010; Se 
även Furenhed, Ragnar ”Man måste hjälpa den som inte hittar så bra” i red Naeslund, Lars Existentiella frågor i skolan, 
Skapande Vetande, Linköping, 2007 
90 von Brömssen, Kerstin Tolkningar, förhandlingar och tystnader: elevers tal om religion i det mångkulturella och postkoloniala 
rummet. (diss) Göteborgs universitet, 2003 
91 Osbeck, Christina Kränkningens livsförståelse - en religionsdidaktisk studie av livsförståelselärande i skolan (diss) Karlstad 
universitet, 2006 
92 Jönsson, Rune & Liljefors Person, Bodil Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU03) samhällsorienterande ämnen 
Religionskunskap, Malmö Högskola, 2006,  http://www.skolverket.se/content/1/c4/23/08/NU03Rel2Skolv.pdf 
93 Osbeck, Christina ”Religionskunskapslärare” i red Schüllerqvist, Bengt och Osbeck, Christina Ämnesdidaktiska 
insikter och strategier : berättelser från gymnasielärare i samhällskunskap, geografi, historia och religionskunskap, Karlstad 
University Press, Karlstad, 2009, s 201 

http://www.skolverket.se/content/1/c4/23/08/NU03Rel2Skolv.pdf


17  

Björn Falkevalls avhandling bygger på intervjuer med en annan lärargrupp: lärarutbildare i 
religionskunskap. Falkevalls intervjuer fokuserar på livsfrågor, deras betydelse för religionsämnet 
och hur de kommer in i undervisningen.94

 

 
Kategori 3 –studier av pågående undervisning och undervisningsresultat i 
religionskunskap 
När det gäller studier av pågående undervisning och lärande i religionskunskap så är det betydligt 
mindre representerad kategori än de två första. Det är fyra studier som kan lyftas fram här. Alla 
har inte traditionell religionskunskap i fokus, men de har samtliga relevans i sammanhanget. Den 
första studien är Lars Naeslunds text om undervisningen på ett samhällsvetenskapligt program 
med etik-profil. I undervisningen ingick besök av företrädare för olika religioner och Naeslund 
observerade dessa undervisningstillfällen samt även intervjuade några elever efteråt om hur de 
hade upplevt dessa möten. Det är klassrumsobservationerna som är i främsta fokus i Naeslunds 
text.95

 

 
Den andra studien är Eva Johansson och Barbro Johanssons studie om etiska möten i skolans 
tidigare år. Förutom intervjuer så gör Johansson och Johansson även observationer med syfte att 
förstå den etik som uttrycks mellan barnen och deras lärare.96

 

 
Den tredje studien som kan nämnas här är Jenny Berglunds etnografiska studie av islam- 
undervisning i svenska muslimska friskolor. Det är således inte fråga om ämnet religionskunskap, 
men det är frågan om undervisning inom det svenska skolsystemet som handlar om religion och 
därför kan den ha relevans här. Berglund följer tre lärare och deras islamundervisning på tre olika 
muslimska friskolor. Hennes utgångspunkt kan sammanfattas i de tre didaktiska frågorna vad, hur 
och varför.97

 

 
Johan Liljestrands analyser av planerade klassrumsdiskussioner i religionskunskap och 
samhällskunskap är ytterligare en studie som hör hemma i denna kategori. Liljestrand har inte 
något uttalat ämnesdidaktiskt fokus, han är främst intresserad av till exempel hur diskussionerna 
initieras, hur eleverna samspelar och hur lärprocesserna tar form i diskussionerna.98

 

 
Summering religionskunskap 
Den första kategorin är relativt väl representerad vad gäller religionsdidaktiska studier. Kategorin 
domineras av olika översikter över religionskunskapsämnet och dess styrdokument. Här finns 
också en del läromedelsforskning. Det är då främst den traditionella läroboken som står i fokus 
och här har särskilt läroböckernas bild av islam uppmärksammats. 

 
 
 
 
 
 

94 Falkevall, Björn Livsfrågor och religionskunskap: en belysning av ett centralt begrepp i svensk religionsdidaktik (diss), 
Stockholms universitet, 2010 
95 Lars Naeslund ”Möte med tro: Två skildringar av ett gymnasieförsök” i red Naeslund, Lars Existentiella frågor i 
skolan, Skapande Vetande, Linköping, 2007 
96 Johansson, Eva & Johansson, Barbro Etiska möten i skolan: värdefrågor i samspel mellan yngre skolbarn och deras lärare, 
Liber, Stockholm, 2003 
97 Berglund, Jenny Teaching Islam: Islamic Religious Education at Three Muslim Schools in Sweden (diss) Uppsala universitet, 
2009 
98 Liljestrand, Johan Klassrummet som diskussionsarena (diss) Örebro universitet, 2002 
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Den andra kategorin domineras tydligt av olika intervjuer och enkäter med elever. Även Osbeck 
har tidigare påtalat detta fenomen. Antalet studier som intresserar sig för lärare är få, även om det 
finns såväl intervjuer med gymnasielärare som med lärarutbildare. 

 
Vad gälle den tredje kategorin är det få studier som faller in här och få av dem har egentligen 
religionskunskapsundervisning i traditionell bemärkelse i fokus. Detta är något som även Osbeck 
har påpekat och jag har inte sett att det har skett någon större förändring under de år som har 
gått sedan hon skrev sin översikt. 

 

 
 
Samhällskunskap 
Roger Olsson lade vid Den anden Nordiska Fagdidaktikkonference, NOFA2, 2009, fram vad han 
kallade Översikt och ett försök till analys av svenskt forsknings- och utvecklingsarbete i samhällsdidaktik. 
Olsson beskriver tiden från 1960-tal fram till 2009 i tre tidsperioder och med tematisering inom 
varje tidsperiod. Han väljer att inkludera även texter som inte har ett utpräglat ämnesdidaktiskt 
fokus och som inte uttalat fokuserar på ämnet samhällskunskap, men som han ändå menar har en 
relevans för detta ämne. Därav att han i sin rubrik använder ordet samhällsdidaktik och inte 
samhällskunskapsdidaktik.99 Denna avgränsningsproblematik är något som har varit i allra högsta 
grad relevant även i föreliggande översikt och här är avgränsningarna något annorlunda än 
Olssons. Här kommer begreppet samhällskunskapsdidaktik att användas. Det innebär att en del 
studier som fokuserar på demokrati i skolan generellt, utan någon koppling till samhälls- 
kunskapsämnet inte har tagits med. Studier där det finns koppling till samhällskunskapsämnet har 
dock tagits med, oavsett om författaren själv skriver in sig i en samhällskunskapsdidaktisk 
tradition eller inte. 

 
Trots att föreliggande översikt överlappar Olssons senare del, så finner jag en nyskriven översikt 
motiverad därför att avgränsningar och kategoriseringar är något avvikande i föreliggande 
översikt jämfört med Olssons. 

 
Kategori 1 – studier av samhällskunskapsundervisningens betingelser 
Det är relativt få studier i den här första kategorin. En sådan studie är dock Kent Larssons 
licentiatavhandling där han fokuserar på demokratifrågor i skolans samhällskunskaps- 
undervisning. Han analyserar kursplaner i samhällskunskap samt andra styrdokument och 
utredningstexter för att se hur demokratibegreppet behandlas.100

 

 
Läromedelsforskningen framhålls av Olsson som den mest omfattande delen i samhällskunskaps- 
didaktiken under perioden 1980-95, men han menar att den inte är lika frekvent efter 1995.101 I 
föreliggande inventering är det är dock den vanligaste typen av studier som faller in under den 
första kategorin. Agneta Bronäs avhandling från 2000 jämför demokratibilden i tyska och svenska 
samhällskunskapsläroböcker. Hon menar att de svenska läroböckerna framställer medborgarna 

 
 
 
 

99 Olsson, Roger Översikt och ett försök till analys av svenskt forsknings- och utvecklingsarbete I samhällsdidaktik, paper vid Den 
anden Nordiske Fagdidaktikkonference Middelfart 13-15 maj, 2009 
100 Larsson, Kent Demokratiska dimensioner i skolans samhällsundervisning: en didaktisk studie (lic), Örebro universitet, 2004 
101 Olsson, Roger Översikt och ett försök till analys av svenskt forsknings- och utvecklingsarbete I samhällsdidaktik, paper vid 
Den anden Nordiske Fagdidaktikkonference Middelfart 13-15 maj, 2009, s 20 
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över lag som passiva och med otillräckliga kunskaper.102 Samhällskunskapsböckernas 
framställning av kalla kriget, från 1930-talet fram till 2000-talet, har analyserats av Janne 
Holmén.103

 

 
Två statliga rapporter som har granskat läroböcker i samhällskunskap har kommit under de 
senare åren. Den första var I enlighet med skolans värdegrund? Där bland andra samhällskunskaps- 
läroböcker för högstadiets senare år och gymnasiet granskades utifrån huruvida de var kränkande 
med avseende på etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, kön, sexuell läggning med mera.104

 

Fyra år senare kom Ann-Sofie Ohlanders rapport om kvinnor, män och jämställdhet i samhälls- 
kunskapsläromedel, gjord på uppdrag av Delegationen för jämställdhet. 105 Båda rapporterna 
riktar kritik mot läromedlens bristande efterlevnad till läroplanens mål. Rapporterna har också det 
gemensamt att de är exempel på statligt initierade granskningar av läromedel. Från 1930-talet 
fram till 1990-talet fanns en obligatorisk förhandsgranskning av läroböcker ibland annat samhälls- 
kunskap. Anna Johnsson Harries avhandling behandlar den politiska debatten om denna 
förhandsgranskning och det reella genomförandet av granskningen av samhällskunskaps- 
läroböcker för gymnasieskolan, från granskningens införande till dess avskaffande.106 Denna 
studie avviker således en del från de flesta läromedelsstudier då den inte har fokus på själva 
lärobokstexterna, utan mer på en av de processer som har varit med och påverkat dem. 

 
Kategori 2 – studier av talet om undervisning och lärande i samhällskunskap 
Även i denna kategori, finner vi en läromedelsstudie, vilket är mera ovanligt. Det är återigen fråga 
om en Skolverksrapport som bygger på en enkät med samhällskunskapslärare i år 5 och 9 som får 
besvara frågor om läromedelsval och läromedelsanvändning.107

 

 
Den dominerande delen av studier inom den här kategorin är annars olika studier med demokrati 
i fokus. Ellen Almgren, Anders Broman, Tiina Ekman och Cecilia Eriksson har alla fyra skrivit 
varsin avhandling som behandlar olika aspekter av ungdomars demokratisyn och som har 
relevans för samhällskunskapsämnet.108 Ann Bernmark Ottosson fokuserar på demokratisynen 
hos studenter som är blivande lärare i samhällskunskap och Britta Wikman har intervjuat 

 
 
 

102 Bronäs, Agneta Demokratins ansikte: en jämförande studie av demokratibilder i tyska och svenska samhällskunskapsböcker för 
gymnasiet (diss) Lärarhögskolan i Stockholm, HLS Förlag, 2000, s 249; Se även Bronäs, Agneta 
samhällskunskapsböcker och demokrati, i red Ammert, Niklas Att spegla världen Läromedelsstudier i teori och praktik, 
Studentlitteratur, Lund, 2011 
103 Holmén, Janne Den politiska läroboken : bilden av USA och Sovjetunionen i norska, svenska och finländska läroböcker under 
kalla kriget (diss), Uppsala universitet, 2006 
104 I enlighet med skolans värdegrund? En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning 
framställs i ett urval av läroböcker Skolverkets rapport nr 285, 2006; Se även Berge, Britt-Marie ”Jämställdhet och kön” i 
red Ammert, Niklas Att spegla världen Läromedelsstudier i teori och praktik, Studentlitteratur, Lund, 2011 
105 Ohlander, Ann-Sofie Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i samhällskunskap: en granskning på uppdrag av Delegationen 
för jämställdhet i skolan, SOU 2010:33 
106 Johnsson Harrie, Anna Staten och läromedlen En studie av den svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel 1938-1991 
(diss) Linköpings universitet, 2009 
107 Läromedlens roll i undervisningen – grundskollärares val, användning och bedömning av läromedel i bild, engelska och 
samhällskunskap, Skolverkets rapport nr 284, 2006 
108 Almgren, Ellen Att fostra demokrater: Om skolan i demokratin och demokratin i skolan, Uppsala universitet 2006; 
Broman, Anders Att göra en demokrat? Demokratisk socialisation i den svenska gymnasieskolan (diss) Karlstad University 
Studies 2009:41; Ekman, Tiina Demokratisk kompetens. Om gymnasiet som demokratiskola (diss) Göteborgs universitet, 
2007; Eriksson, Cecilia ”Det borde vara att folket bestämmer”: En studie av ungdomars föreställningar om demokrati (diss) 
Örebro universitet, 2006 
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samhällskunskapslärare om deras demokratisyn och hur de tycker att den gestaltas i deras 
undervisning.109

 

 
Kent Larsson har fokus på lärande samtal och deliberativ didaktik i sin intervjustudie där såväl 
elever som lärare intervjuas.110 Åsa Forsberg studerar hur elever på yrkesförberedande program 
uppfattar deliberativ undervisning i samhällskunskap.111 Även Jan Rydh är intresserad av 
möjligheterna till deliberativa samtal, men då i en specifik kontext. Han intervjuar kom-vux 
studerande som läser samhällskunskap på distans om hur de upplever deliberativa samtal på 
nätet.112

 

 
Ett annat exempel på elevintervjuer är Roland Severins avhandling om elevers förståelse av 
begreppen makt och samhällsförändring. Avhandlingen har inte något specifikt fokus på just 
samhällskunskapsämnet. Men då det är centrala begrepp inom detta ämne så har den relevans för 
samhällskunskapsdidaktiken.113 En studie som utifrån ett fenomenografiskt perspektiv analyserar 
elevers kritiska tänkande i samhällskunskap har genomförts av Kristoffer Larsson.114 Lisa 
Öhman-Gullberg har analyserat ett ämnesintegrerat arbete i samhällskunskap och bild. I detta 
arbete skulle eleverna göra egna filmer för eller emot EMU. Öhman-Gullberg analyserar filmerna 
och tar dem som utgångspunkt för gruppintervjuer med eleverna bakom filmerna.115

 

 
När det gäller studier av samhällskunskapslärare så bör även Ann Bernmark Ottossons bidrag till 
antologin Ämnesdidaktiska insikter och strategier nämnas. Liksom för övriga bidrag till denna antologi 
bygger studien på intervjuer med erfarna gymnasielärare om deras syn på ämnet och om deras 
undervisning.116 Lärares arbete med bedömning och betygsättning är i centrum i Annika Karlsson 
analys av intervjuer med gymnasielärare.117 Anna Karlefjärd berör också bedömningsfrågor men 
även frågor om val av innehåll och metoder i undervisningen när hon intervjuar lärare om deras 
upplevda friutrymme.118

 

 

Peter Walls intervjustudie behandlar hur högstadielärare undervisar om EU i jämförelse med hur 
de undervisar om nationell politik. Wall är intresserad av om lärarna i sin undervisning om EU 

 
 

109 Bernmark-Ottosson, Ann Demokratins stöttepelare En studie av lärarstuderandes demokratiuppfattningar (diss), Karlstad 
University Studies 2005:7; Wikman, Britta Att möta sin demokratisyn: fyra lärare i samhällskunskap på gymnasieskolan ger sin 
bild av demokrati, i förhållande till berättelser ur livshistorien och undervisningen (lic) Lärarhögskolan i Stockholm, 2003 
110 Larsson, Kent Samtal, klassrumsklimat och elevers delaktighet : överväganden kring en deliberativ didaktik (diss) Örebro 
universitet, 2007 
111 Forsberg, Åsa ”Folk tror ju på en om man kan prata” – deliberativt arrangerad undervisning på gymnasieskolans yrkesprogram, 
Karlstad University Studies, 2011:6 
112 Rydh, Jan Deliberativa samtal på nätet: är det möjligt? (lic) Lärarhögskolan i Stockholm, 2003 
113 Severin, Roland Dom vet vad dom talar om: en intervjustudie om elevers uppfattningar av begreppen makt och samhällsförändring 
(diss) Göteborgs universitet, 2002 Det utesluter inte på något sätt att den också har relevans för till exempel 
historieämnet, men jag har valt att inte ta upp den dubbelt, utan placera den här. 
114 Larsson, Kristoffer Kritiskt tänkande i samhällskunskap – En studie som ur ett fenomenografiskt perspektiv 
belyser manifesterat kritiskt tänkande bland elever i grundskolans år 9, karlstad University Studies, 2011:7 
115 Öhman-Gullberg, Lisa Movere - att sätta kunskap i rörelse : en analys av ett ämnesintegrerat arbete i bild och samhällskunskap 
(lic) Malmö högskola, 2006. 
116 Bernmark-Ottosson, Ann ”Samhällskunskapslärare” i red Schüllerqvist, Bengt & Osbeck, Christina 
Ämnesdidaktiska insikter och strategier: berättelser från gymnasielärare i samhällskunskap, geografi, historia och religionskunskap, 
Karlstad University Press, Karlstad, 2009 
117 Karlsson, Annika Samhällsguide, individualist och moderator – Samhällskunskapslärares professionella förhållningssätt i 
betygssättningsrelaterat arbete, Karlstad University Studies, 2011:13 
118 Karlefjärd, Anna Att rymmas inom sitt friutrymme – om samhällskunskapslärares tolkning, anpassning och undervisning, 
Karlstad University Studies, 2011:12 
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bidrar till politiskt deltagande på europeisk nivå.119 Johan Sandahl undersöker hur gymnasielärare i 
samhällskunskap talar om innehållet i och målen för sin undervisning utifrån exemplet 
globalisering.120

 

 
Samhällskunskap är, av de fyra samhällsämnen som behandlas i denna rapport, det ämne som har 
den mest komplicerade relationen mellan skolämnet och universitetsdisciplinerna. Niklas Eklund 
och Anna Larsson diskuterar, i en artikel från 2009, just denna problematik. De har intervjuat 
universitetslärare, från olika ämnesdiscipliner, som undervisar i samhällskunskapskurser vid Umeå 
universitet och de diskuterar olika för- och nackdelar med samhällskunskap som 
universitetsämne.121

 

 
Kategori 3 –studier  av pågående undervisning och undervisningsresultat i 
samhällskunskap 
I denna kategori finner vi betydligt färre samhällskunskapsdidaktiska studier än i de föregående 
två. Det finns tre studier där författarna tydligt skriver in sig i en samhällskunskapsdidaktisk 
tradition. När det gäller prov och bedömning har Christina Odenstad analyserat samtliga skriftliga 
prov i kursen samhällskunskap A från 23 olika lärare. Såväl yrkesförberedande som 
studieförberedande program finns representerade i materialet. 122 Även Tobias Jansson studerar 
insamlade prov från lärare i samhällskunskap A på gymnasieskolan.123 Bedömningsfrågor är också 
i fokus i Agneta Grönlunds studie. Hon analyserar lärarkommentarer på elevers prov och 
inlämnade uppgifter och gör även klassrumsobservationer med fokus på den återkoppling som 
ges till eleverna.124

 

 
Två avhandlingar där författarna inte själva skriver in sig i en samhällskunskapsdidaktisk tradition, 
men där studierna ändå är relevanta för samhällskunskapsdidaktiken bör också nämnas: Per 
Gybergs avhandling bygger på analyser av klassrumsobservationer av tematisk undervisning om 
energi, där samhällskunskap är ett av de ingående ämnena.125 Johan Liljestrands tidigare nämnda 
analys av klassrumsdiskussioner i samhällskunskap och religionskunskap hör också hit.126

 

 
Summering samhällskunskap 
Den svenska samhällskunskapsdidaktiska forskningen har inte varit så omfattande under den 
senaste tioårsperioden. När det gäller den första kategorin domineras den av läromedelsstudier. 
Det är den traditionella läroboken som står i fokus, andra läromedel analyseras inte. Men det är 
intressant att notera att såväl läromedelsproduktion som läromedelsanvändning studeras. 

 
 

119 Wall, Peter EU-undervisning – En jämförelse av undervisning om politik på nationell och europeisk nivå, Karlstad University 
Studies, 2011:14 
120 Sandahl, Johan Att ta sig an världen Lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet, Karlstad University 
Studies, 2011:32 
121 Eklund, Niklas & Anna Larsson ”Samhällskunskapen och disciplinfrågan” i Utbildning & demokrati, vol 18, nr 1, 
2009 
122 Odenstad, Christina Prov och bedömning i samhällskunskap – En analys av gymnasielärares skriftliga prov, Karlstad 
University Studies, 2010:41 
123 Jansson, Tobias Vad kommer på provet? – Gymnasielärares provpraxis i samhällskunskap, Karlstad University Studies, 
2011:2 
124 Grönlund, Agneta Redskap för lärande? Återkoppling i samhällskunskap på gymnasiet, Karlstad University Studies, 
2011:10 
125 Gyberg, Per Energi som kunskapsområde – om praktik och diskurser i skolan (diss) Tema teknik och social förändring, 
Linköpings universitet, 2003 
126 Liljestrand, Johan Klassrummet som diskussionsarena (diss) Örebro universitet, 2002 
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När det gäller den andra kategorin finns studier med såväl elever som lärare i fokus. Framförallt 
när det gäller studier av elevers uppfattningar och kunskaper finns en tydlig trend att intressera 
sig för olika aspekter av demokrati och demokratiundervisning. När det gäller den tredje 
kategorin finns det relativt få studier. 

 
Det har länge varit ont om studier med fokus på samhällskunskapslärarna. Men under 2011 kom 
flera licentiatavhandlingar från Forskarskolan för lärare i historia och samhällskunskap vid 
Karlstad universitet som behandlar samhällskunskapslärarnas arbete. De har bidragit till ökade 
kunskaper om dessa lärares arbete, dock främst på högstadiet och gymnasiet. 
Samhällskunskapslärare i de tidigare skolåren är ännu inte synliga i den ämnesdidaktiska 
forskningen. 

 
 
SO-didaktik 
Det finns studier som inte behandlar uttalat ett visst specifikt ämne, utan talar om SO-didaktik 
och SO-undervisning. Främst verkar detta vara ett intresseområde för den ämnesdidaktiska 
forskningsmiljön i Göteborg. Elisabeth Hesslefors Arktoft har skrivit en översikt över forskningen 
i denna miljö under rubriken De samhällsorienterande ämnenas didaktik – en lokal betraktelse.127 Från 
denna miljö har även en antologi utgivits med rubriken Erfarande och synvändor.128

 

De flesta av antologibidrag, får räknas till den första kategorin, då de behandlar olika 
förutsättningar för SO-undervisning, som t ex Hesslefors Arktofts kapitel Att utgå från erfarenheter, 
utmana och skapa nya erfarenheter samt Tore Almius kapitel om fältstudier och Per-Olof Hanssons 
kapitel om globaldidaktik .129 Ett undantag är Vilgot Oscarssons kapitel Elever och lärare tycker om 
SO, som bygger på resultat av den nationella utvärderingen 2003, NU03. Oscarsson har även 
publicerat ett par andra rapporter om resultaten av NU03 vad gäller SO-ämnena. I den ena 
rapporten fokuserar Oscarsson på elevernas demokratiska kompetens och i den andra är det 
elevernas syn på globala förhållande och framtiden som behandlas.130 Samtliga dessa texter av 
Oscarsson faller inom ramen för kategori två. 

 
Ett exempel på en text som också berör SO-ämnena generellt, men som inte kommer från 
Göteborgsmiljön är Anders Westlins avhandling Teknik och politiskt handlande Rationalitet och kritik i 
den samhällsorienterande undervisningen. Westlin analyserar olika teknikdiskurser i styrdokument och 

 
 

127 Hesslefors Arktoft, Elisabeth ”De samhällsorienterande ämnenas didaktik – en lokal betraktelse” i red 
Schüllerqvist, Bengt et al Ämnesdidaktiska brobyggen – didaktiska perspektiv inom lärande och forskning, Karlstad University 
Press, 2009 
128 Almius, Tore et al (red) Erfarande och synvändor: en artikelsamling om de samhällsorienterande ämnenas didaktik, IPD- 
rapport 2006:03, Göteborgs universitet 
129 Hesslefors Arktoft Elisabeth ”Att utgå från erfarenheter, utmana och skapa nya erfarenheter” i red Almius, Tore 
et al Erfarande och synvändor En artikelsamling om de samhällsorienterande ämnenas didaktik, IPD-rapport nr 2006:03, 
Göteborgs universitet; Per-Olof Hansson ”Globaldidaktik” i red Almius, Tore et al Erfarande och synvändor En 
artikelsamling om de samhällsorienterande ämnenas didaktik, IPD-rapport nr 2006:03, Göteborgs universitet; Almius, Tore 
”Fältstudier ett sätt att lära genom möten, upplevelser och erfarenheter” i red Almius, Tore et al Erfarande och 
synvändor En artikelsamling om de samhällsorienterande ämnenas didaktik, IPD-rapport nr 2006:03, Göteborgs universitet 
130 Oscarsson, Vilgot ”Elever och lärare tycker om SO” i red Almius, Tore et al Erfarande och synvändor En 
artikelsamling om de samhällsorienterande ämnenas didaktik, IPD-rapport nr 2006:03, Göteborgs universitet; Oscarsson, 
Vilgot Elevers demokratiska kompetens: rapport från den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU03) – 
samhällsorienterande ämnen, IPD-rapport 2005:4, Göteborgs universitet; Oscarsson, Vilgot Elevers syn på globala 
förhållanden och framtiden: rapport från den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU03) – samhällsorienterande ämnen, 
IPD-rapport 2005:5, Göteborgs 
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läromedel avsedda för grundskolans SO-undervisning.131 Några exempel på studier inom den 
tredje kategorin vad gäller SO-ämnena generellt har inte framkommit i denna inventering. 

 
 
Avslutande reflektioner 
Det är få studier i den här inventeringen som tar ett komparativt grepp och gör jämförelser 
mellan de olika samhällsämnena. Den enda uttalade sådana jämförelsen som har framkommit är 
Schüllerqvist och Osbecks antologi som bygger på intervjuer med erfarna gymnasielärare i alla 
fyra samhällsämnena. I ett avslutande kapitel diskuterar redaktörerna skillnader och likheter 
mellan de olika ämneslärarnas situation, för att som de uttrycker det ”tydliggöra gemensamma 
respektive ämnesspecifika mönster” när det gäller erfarna lärares undervisningsstrategier. De 
benämner detta som komparativ ämnesdidaktik.132 Förhoppningen är att föreliggande 
forskningsöversikt ska kunna bidra till en diskussion om gemensamma och ämnesspecifika 
mönster i den svenska forskningen om samhällsämnenas didaktik. Därför avslutas rapporten med 
några komparativa reflektioner. 

 
Trots att inventeringen av den historiedidaktiska forskningen här sträcker sig över en kortare 
tidsperiod än de andra tre, är det tydligt att det är fråga om en mer omfattande forskning. 
Historieämnet har en tydlig koppling till en universitetsdisciplin. Vidare finns det inom denna 
disciplin ett allt mer ökande intresse för historiebruk i olika former. Det ger även 
historiedidaktiken som fokuserar på undervisningsämnet historia ett tydligt försprång jämfört 
med de övriga ämnena. Detta kan ställas mot till exempel samhällskunskapen där ämnet saknar 
en egen universitetstradition. 

 
Läromedelsforskningen är relativt vanligt förekommande i alla fyra ämnena. Det finns dock en 
stor skillnad mellan historiedidaktiken å ena sidan och de övriga ämnena å den andra. Den 
historiedidaktiska läromedelsforskningen är betydligt bredare och inkluderar fler olika sorters 
läromedel än den traditionella läroboken. Här är det antagligen den historiedidaktiska forskningen 
som intresserar sig för historiebruk utanför skolan, t ex i film och tidskrifter, som har satt sina 
spår. Vidare gäller för samtliga ämnen att forskningen har intresserat sig mer för hur läromedlen 
är utformade än för hur de används i undervisningen eller hur elever och lärare uppfattar 
läromedlen. 

 
Vi kan vidare konstatera att det går trender vad gäller val av ämne i den ämnesdidaktiska 
forskningen. För samhällskunskapsdidaktiken har demokrati stått i fokus under de senaste tio 
åren. För geografididaktiken verkar hållbar utveckling ha varit en trend. När det gäller 
historiedidaktiken har frågor som rör den mångkulturella skolan varit aktuella, liksom 
undervisningen om förintelsen som också har fått relativt stor uppmärksamhet. Demokrati, 
hållbar utveckling, det mångkulturella samhället och kunskaper om förintelsen är alla frågor som 
har haft stor aktualitet i den allmänna debatten under de senaste tio åren. Det finns således en 
trendkänslighet i den svenska ämnesdidaktiska forskningen. 

 
 
 

131 Westlin, Anders Teknik och politiskt handlande Rationalitet och kritik i den samhällsorienterande undervisningen, (diss) 
Uppsala universitet, 2000 
132 Schüllerqvist, Bengt & Osbeck, Christina ”lärarnas ämnesdidaktiska insikter och strategier” i red Schüllerqvist, 
Bengt & Osbeck, Christina Ämnesdidaktiska insikter och strategier: berättelser från gymnasielärare i samhällskunskap, geografi, 
historia och religionskunskap, Karlstad University Press, Karlstad, 2009, s 218 



24  

Genomgående för alla fyra ämnena är att antalet studier med fokus på pågående undervisning och 
undervisningsresultat är relativt få. Det kan tyckas märkligt att denna kärnverksamhet är så lite 
beforskad, i jämförelse med antalet studier som finns om undervisningens betingelser och om talet 
om undervisningen. Vi vet i nuläget väldigt lite om vad som händer i undervisningen när något av 
de samhällsorienterande ämnena står på schemat 

 
Ytterligare en genomgående trend som jag vill peka på är att gymnasiet och grundskolans senare 
år är mer beforskat än de tidiga skolåren. Det är ganska få studier som studerar den 
samhällsvetenskapliga undervisningen i låg- och mellanstadiet. 

 
Av denna inventering framgår att det har producerats en hel del didaktiskt forskning om 
samhällsämnena i Sverige under de senaste tio åren. Men det framgår också att det fortfarande 
finns områden som vi inte vet så mycket om. De lärarforskarskolor som har inrättats under 
senare år har bidragit till en positiv utveckling av den ämnesdidaktiska forskningen. När nu de 
första kullarna av licentiander från dessa forskarskolor börjar bli klara kan vi se att deras 
avhandlingar i flera fall fyller på vår kunskap inom områden där vi tidigare haft väldigt lite 
forskning. Detta är glädjande. Men fortfarande har vi en del luckor i den ämnesdidaktiska 
forskningen. Behovet av mer forskning om till exempel vad som händer i klassrummet i de 
tidigare årens undervisning är stort. Här behöver olika forskningsmiljöer, utifrån sina olika 
perspektiv, vara med och berika och bredda den svenska forskningen om samhällsämnenas 
didaktik. 
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