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Abstract 
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Titel: ”Alltså tid finns ju aldrig i samhällskunskapskurserna” - En intervjustudie kring hur 

samhällskunskapslärare implementerar ekonomiundervisningen i samhällskunskap 1a1 och 

1b.   
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planering.  

This qualitative interview study is examining how five teachers of social studies implement 

formal instruction in economics for the Swedish school courses of social studies 1a1 and 1b. 

The results of the study account for the process of implementation based on interview 

questions which have their basis in three different stages of planning: preactive, interactive 

and postactive. The implementation itself stems from the view of teacher as a bureaucrat. Our 

analysis yields positive aspects but also a certain degree of implementation difficulties. The 

positive aspects are related to the bureaucrat’s access to teaching material, which facilitates 

the said implementation when teaching economics. Further education, while offered at the 

respondents’ workplaces, was not considered a priority amongst the subjects of this study. In 

spite of this, various implementation difficulties could be observed that stem from a lack of 

resources having to do with time at one’s disposal to plan lessons and the fact that the 

syllabus was perceived as too heavy given the limited period of time for the given course. 

Aside from this problem, one could also detect another difficulty encountered by the 

bureaucrat with regard to the interpretation of the syllabus, which states that course objectives 

are identical in both courses whereas the modules differ.   



 
 

Förord 

Vi befinner oss nu i slutet av vår lärarutbildning och har under våra verksamhetsförlagda 

utbildningar fått undervisa i privat- och samhällsekonomi i både samhällskunskapskursen 1a1 

och 1b. Detta i samband med observationer och vid studerandet av läroplanen har vi upplevt 

skillnader i hur lärarna väljer att behandla privatekonomiavsnittet beroende på vilken kurs 

som behandlas. Därför ha vi valt att belysa hur verksamma gymnasielärare som närbyråkater 

hanterar detta utifrån implementeringsteorin. Vår förhoppning är att denna studie blir ett 

viktigt komplement till vår lärarutbildning och således hjälper oss vid implementeringen av 

ekonomiundervisningen i vår kommande lärargärning.  

Vi vill tacka nära och kära som har stöttat oss i vårt arbete med denna studie. Vi vill även 

tacka våra handledare Bo Nurmi och Ulf Petjää för den goda handledning och konstruktiv 

kritik som vi tilldelats under arbetets gång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning  

1. Inledning .......................................................................................................... 1 

1.2 Syfte.................................................................................................................................. 2 

1.3 Frågeställningar ................................................................................................................ 2 

1.4 Tidigare forskning ............................................................................................................ 3 

          1.4.1 Implementeringsstudier ........................................................................................... 3 

          1.4.2 Samhällskunskapsläraren och läroplanen ................................................................ 5 

          1.4.3 Samhällskunskap ..................................................................................................... 6 

          1.4.4 Privatekonomi som undervisningsämne .................................................................. 6 

          1.4.5 Privatekonomi i läroplanen för gymnasiet  ............................................................. 7 

      1.4.6 Planering .................................................................................................................. 8 

 

2. Teoretiska utgångspunkter ............................................................................ 9 
2.1 Implementeringsteorin...................................................................................................... 9 

2.2 Läraren som närbyråkrat ................................................................................................ 11 

 

3. Metodbeskrivning ......................................................................................... 12 
3.1 Urval av intervjupersoner  .............................................................................................. 13 

3.2 Genomförande av intervjuer ........................................................................................... 13 

3.3 Etiska aspekter  ............................................................................................................... 14 

3.4 Analysverktyg  ............................................................................................................... 15 

3.5 Kritisk värdering av vår metod  ...................................................................................... 15 

 

4. Resultat .......................................................................................................... 16 
4.1 Vill .................................................................................................................................. 16 

          4.1.1 Lärarnas urval av undervisningsinnehåll ............................................................... 16 

          4.1.2 Motivation  ............................................................................................................ 17 

          4.1.3 Tid  ........................................................................................................................ 18 

          4.1.4 Fortbildning ........................................................................................................... 18 

          4.1.5 Sammanfattning..................................................................................................... 18 

4.2 Kan ................................................................................................................................. 19 

          4.2.1 Tid  ........................................................................................................................ 19 

          4.2.2 Material  ................................................................................................................ 19 

          4.2.3 Fortbildning  .......................................................................................................... 20 

          4.2.4 Sammanfattning .................................................................................................... 20 

4.3 Förstå   ............................................................................................................................ 20 

          4.3.1 Fortbildning  .......................................................................................................... 20 

          4.3.2 Implementeringsproblematiken kring styrdokumenten......................................... 21 

          4.3.3 Sammanfattning .................................................................................................... 22 

 

5. Avslutning och diskussion  ........................................................................... 23 
5.1 Metoddiskussion ............................................................................................................. 24 



 
 

 

6. Slutsatser  ...................................................................................................... 25 

7. Vidare forskning ........................................................................................... 26 

8. Referenser  ..................................................................................................... 27 

9. Bilagor  ........................................................................................................... 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

1. Inledning 

Enligt den svenska gymnasieskolan och dess läroplan ska alla elever studera 

samhällskunskap, detta utifrån samhällskunskapskurserna 1a1 och 1b. Båda dessa kurser ska 

ge en inblick i den privata ekonomins aspekter. Kunskap om privatekonomi är viktigt för 

ungdomarnas kommande vuxenliv då de själva kommer ansvara över sin egen ekonomi. 

Förutom vikten av samhällsekonomins behandling av privatekonomi är ämnet aktuellt sett till 

den statistik som går att finna gällande ungdomars skuldsatthet i Sverige.  

 

Enligt statistik från Kronofogden rörande barn- och ungdomar som har blivit skuldsatta är det 

bland ungdomar i åldrarna 18-25 totalt 34 854 ungdomar som är skuldsatt och den totala 

skulden för dessa är 1 180 175 174kr (Kronofogden, 2016a). För barn i åldrarna 0-17 är det 

825 barn som är skuldsatt i Sverige och den totala skulden uppgår till 11 203 041kr 

(Kronofogden, 2016b). Enligt denna statistik går det att dra slutsatsen att kunskap kring 

privatekonomi är av yttersta vikt för att eleverna skall kunna verka som självständiga 

samhällsmedborgare samt ta ett eget ekonomiskt ansvar.  

 

I sin artikel Samhällskunskap som skolämne skriver forskarna Agneta Bronäs, 

universitetslektor och Staffan Selander, professor i didaktik vid Lärarhögskolan i Stockholm 

att samhällskunskap är ett komplext område som bygger på många olika komponenter och det 

kan vara svårt för en samhällskunskapslärare att välja ut vilket förhållningsätt som denne ska 

ha inför ämnet. Vidare beskriver Bronäs och Selander att samhällskunskapen befinner sig i 

kris på grund av att ämnet är splittrat och ifrågasatt (Bronäs & Selander, 2002:75). 

 

Utifrån den aktuella data som går att finna kring ungdomars ekonomiska skuldsatthet samt 

samhällskunskapens komplexitet anser vi att en belysning av samhällskunskapslärares 

implementering av ekonomiundervisningen är aktuellt. Trots läroplanen som styrdokument är 

det samhällskunskapsläraren som verksam närbyråkrat som brukar sitt omdöme för att 

genomföra implementeringen.  
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att genom intervjuer med fem samhällskunskapslärare på fyra 

olika gymnasieskolor i södra Sverige undersöka implementeringen av den ekonomirelaterade 

undervisningen i kurserna samhällskunskap 1a1 och 1b. Båda kurser ska uppfylla samma 

kunskapskrav, trots detta skiljer sig det centrala innehållet gällande ett samhällsekonomiskt 

avsnitt i kursen samhällskunskap 1b. Därför är vi intresserade av att undersöka den faktiska 

skillnaden mellan kurserna samt hur undervisande lärare väljer att verkställa denna skillnad i 

sitt arbete utifrån implementeringsprocessen.  

Genom att undersöka detta vill vi bidra med kunskap kring hur implementeringen av 

samhällskunskap 1a1 samt 1b fungerar på olika skolor i södra Sverige samt belysa eventuella 

implementeringsproblem. Utifrån att belysa detta hoppas vi bidra till en fortsatt utveckling av 

implementeringen gällande ekonomiundervisningen.  

 

1.3 Frågeställningar  

- Hur hanterar de intervjuade gymnasielärarna läroplanens beskrivning av 

privatekonomiavsnittet vid planering av undervisningen i samhällskunskap 1a1 och 

1b? 

 

- Hur väljer de intervjuade gymnasielärarna att implementera det centrala innehållet 

gällande privatekonomiavsnittet i samhällskunskapskurserna 1a1 och 1b i 

undervisning? 

 

- Hur hanterar de intervjuade lärarna implementeringen av samhällskunskapskurserna 

1a1/1b utifrån implementeringskomponenterna vill/kan/förstå?   

 

 

 

 

 

 



3 
 

1.4 Tidigare forskning 

Det finns en rad studier gjorda som berör ämnet kring implementering samt 

samhällskunskapen som ett skolämne. Dessa studier visar komplexiteten både gällande 

implementeringsprocessen av politiska beslut men även av samhällskunskapens breda 

innehåll och samhällskunskapslärarens flexibilitet med läroplanen som utgångspunkt. 

Eftersom denna studie fokuserar på ekonomiundervisningen redovisas även en beskrivning av 

privatekonomi som undervisningsämne men också en redogörelse kring lärarens 

planeringsarbete då detta är en central arbetsuppgift som kan påverka 

implementeringsprocessen av ekonomiundervisningen.   

 

1.4.1 Implementeringsstudier 

Implementeringsforskning – En kunskapsöversikt (2012) är ett diskussionsunderlag framtaget 

för kommissionen för ett socialt hållbart Malmö, författad av Karl Löfgren lektor i offentlig 

administration och styrning. Diskussionsunderlaget är främst en vetenskaplig 

underlagsrapport som syftar till att uppmana till en diskussion gällande en minskning i 

hälsoskillnader inom staden Malmö (Löfgren, 2012:3). Diskussionsunderlaget baseras på en 

implementeringsstudie som belyser implementeringsproblematiken som behandlar 

genomförandet av politiska beslut. För att få en förståelse kring detta är det fördelaktigt att 

utgå ifrån ett policyanalytiskt perspektiv. Den mest klassiska perspektivet/modellen är the 

stagist model menar Löfgren, vilket innefattar högre och lägre nivåer där den högre fattar 

själva beslutet samtidigt som det lägre verkställer beslutet (Löfgren, 2012:5). 

Utifrån Löfgrens redogörelse gällande både implementeringens samt närbyråkratens funktion 

men även olika sätt att studera implementeringsprocessen bidrar Löfgren slutligen med 

rekommendationer till de individer som är med och fattar de beslut som skall implementeras. 

Löfgren poängterar att det finns en svårighet i att som beslutsfattare kontrollera hela 

implementeringsprocessen från beslut till verkställande av beslut då det förefinns ett flertal 

faktorer som kan påverka processen. Många av dessa faktorer kan ej beslutsfattarna råda över.  

Det finns alltid en möjlighet att begränsa den eventuella implementeringsproblematik som 

kan uppstå dock återfinns ingen sammanhängande teoretisk ansats som kan vara till hjälp vid 

upplösning av en sådan problematik. För att en implementering skall lyckas är det centralt att 

det politiska beslutet är tydligt formulerat, detta underlättar således närbyråkratens arbete. 

Implementeringsprocessen kan idag ses som ett självreglerande nätverk enligt Löfrgen, därför 
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skall beslutsfattarna våga låta närbyråkraten reda ut problem på ett nydanande vis (Löfgren, 

2012:15).  

I sin doktorsavhandling Marknaden och lärarna (2010) undersöker Anders Fredriksson, 

doktorand vid statsvetenskapliga institutionen Göteborgs universitet, hur lärare arbetar i sin 

roll som offentliga tjänstemän (Fredriksson, 2010:15). Fredriksson skriver att lärarnas arbete 

har påverkats genom den ”marknadisering” samt att den omorganisation som har skett under 

1990-talet har lett till att undervisningen varierar mellan olika kommuner och skolor 

(Fredriksson, 2010:16). I avhandlingen framkommer det att de intervjuade lärarna är överens 

om att styrdokumenten skall följas men att de är otydliga i sitt utformande vilket kan leda till 

konflikter. Vissa lärare anser att den otydlighet som finns ger utrymme för lärarna att själva 

situationsanpassa sin undervisning, men att detta kan leda till ett hot mot likvärdigheten då 

handlingsutrymmet kan leda till kreativa lösningar som inte används av alla lärare. De 

intervjuade lärarna ser dock det fria handlingsutrymmet som något positivt som gynnar deras 

yrkesprofession, samt att detta har lett till ett bättre kollegialt samarbete för att främja 

likvärdigheten på sin arbetsplats (Fredriksson, 2010:119, 121,123).  Fredriksson skriver att 

marknadiseringen av skolan har påverkat det kollegiala samarbetet mellan lärare, då det inte i 

lika stor grad delas undervisningsupplägg med risk för att dela ”affärshemligheter” 

(Fredriksson, 2010:174). En annan aspekt som Fredriksson tar upp är att det främst är lärare 

som är verksamma inom den kommunala skolan som påverkas av synen att se sig själva som 

närbyråkrat (Fredriksson, 2010:174-175). I sin slutsats lyfter Fredriksson vikten av att lärare 

fokuserar på sin undervisning gentemot eleverna och förbise den problematik gällande den 

rivalitet som finns gällande de kommunala och vinstdrivande skolorna. Styrningen av 

gymnasieskolan har förändrats och kommunen har idag ett större inflytande över skolan och 

dess lärare. Detta i sin tur påverkar lärarnas förutsättningar som närbyråkrat (Fredriksson, 

2010:181, 185).  

I sin masteruppsats Vad påverkar implementeringen? undersöker Emma Åvall hur läraren 

som tjänsteman och en del av den offentliga förvaltningen implementerar läroplanen LGY11 

samt olika politiska beslut som påverkar skolan (Åvall, 2012:4). I studien framkommer det 

olika faktorer som påverkar hur implementeringen sker och att lärarnas förhållningssätt till 

styrdokumenten varierar. Skolans organisation och huvudmannaskap påverkar enligt Åvall i 

hög grad kring hur nära lärarna arbetar med styrdokumenten. Enligt Åvall så påverkas 

lärarnas implementering av de politiska besluten mindre på en friskola än en kommunal 

(Åvall, 2012:65). Den problematik som återfinns i Åvalls studie är att lärarna anser att det 
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finns mycket mer ämnesstoff som skall in i undervisningen än tidigare. Detta har lett till att en 

skola har valt att förlänga kurserna och frångå Skolverkets rekommendationer. Några av de 

intervjuade lärarna lyfter de nationella proven som ett extra hjälpmedel utöver 

styrdokumenten och att proven i större utsträckning styr över ämnesinnehållet (Åvall, 

2012:36). Studien påvisar den komplexitet kring implementeringen av LGY11 och det 

utrymme som läraren och skolledningen har över att påverka kurserna.  

 

1.4.2 Samhällskunskapsläraren och läroplanen 

Ingrid Carlgren, professor i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm och Ference Marton, 

professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, skriver i sin bok Lärare av i morgon (2000) 

kring olika sätt som en lärare kan utöva sitt yrke samt vad de tror att morgondagens lärare 

kommer behöva ha kunskaper kring (Carlgren & Marton, 2000:7). Det viktigaste uppdraget 

en lärare har är att utforma sin undervisning så att eleverna kan tillgodogöra sig den kunskap 

som läraren avser att lära ut. Det går inte enligt författarna att enbart se skolan som en 

samhällsinstitution, utan att skolan är en plats där människor lär ut till människor och där 

kunskaper går i arv till nästa generation (Carlgren & Marton, 2000:66–67). Författarna 

påpekar även att det inte finns ett undervisningssätt som fungerar för alla och att elevernas 

kunskaper kan påverkas beroende på hur läraren planerar och genomför sin undervisning 

(Carlgren & Marton, 2000:67). En lärare måste vara flexibel och kan inte enbart skapa en 

undervisning i syfte att bredda elevernas kunskapsbank, utan måste även arbeta mot skolans 

uppdrag att forma en individ som kan fungera i det svenska samhället. Läraren måste anpassa 

sin undervisning utifrån skolans uppdrag och detta uppdrag behöver inte alltid vara bestående 

utan kan ändras under årens gång (Carlgren & Marton, 2000:69). Forskarna kommer fram till 

att det som kommer vara av vikt för morgondagens lärare är förmågan att inte enbart lära ut 

ämneskunskaper utan även respekt för andra individer (Carlgren & Marton, 2009:232). 

 

Sven-Erik Hansén, professor i tillämpad pedagogik vid Åbo Akademi och Jan Sjöberg, 

akademilektor i pedagogik vid Åbo Akademi, skriver i sin artikel Att förstå och använda 

läroplanen kring hur läraren kan använda sig och omsätt läroplanen från teori till praktik samt 

den spänning som kan uppstå mellan dessa. Hansén och Sjöberg skriver att läroplanen är 

uppbyggd av olika politiska beslut som skall verkställas av lärare och det regleras även hur 

mycket tid en viss kurs har till förfogande, detta kallar forskarna för den formella läroplanen 

(Hansén & Sjöberg, 2011:290-291). Det finns även en funktionell läroplan och det är den 

läroplan som fokuserar på det arbete som läraren gör dagligen tillsammans med sina kollegor 
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och elever. En skola bygger inte enbart på den formella läroplanen, utan det är framför allt 

den funktionella läroplanen som kommer i uttryck. Enligt forskarna måste läraren utbildas i 

att hantera den spänning som kan uppstå mellan att verkställa teorin i praktiken. Genom 

läroplansarbetet kan lärarna utveckla sitt arbete och är läraren insatt i de styrdokument som 

ligger till grund för skolan redan under sin lärarutbildning kommer detta förenkla för läraren i 

dess profession (Hansén & Sjöberg, 2011:299). 

 

1.4.3 Samhällskunskap 

Samhällskunskap som undervisningsämne är ett komplext och innehar enligt Agneta Bronäs 

och Staffan Selander inte en konkret plats på högskolor och universitet, utan baseras på 

kunskapsområden såsom statsvetenskap, nationalekonomi och sociologi (Bronäs & Selander, 

2002:74). I sin artikel Samhällskunskap som skolämne vill forskarna poängtera hur 

samhällskunskap uppfattas som skolämne, men även hur ämnet kan formas och då framför 

allt fokusera på didaktiska aspekter och det urval som lärarna gör vid sin undervisning 

(Bronäs & Selander, 2002:74).  

Mellan 1960 och 1980-talet delades samhällskunskapsämnet in i olika huvudmoment och det 

uppstod ”stoffträngsel” (Bronäs & Selander, 2002: 76). Dessa moment var utvalda beroende 

på vad statsmakterna ansåg att en samhällsmedborgare borde kunna om samhället medan det 

under 1980-talet lades större fokus vid eleven själv och dennes vardagsliv (Bronäs & 

Selander, 2002:76). Det var även under denna tidpunkt som eleverna skulle lära sig deras 

förmåga att kunna påverka i samhället och ”samhällsfrågan” fick en stor plats i 

undervisningen. Undervisningsinnehållet skulle även kunna utgå ifrån lokala frågor (Bronäs 

& Selander, 2002:76). Forskarna skriver att det de undervisande lärarna främst tycks se 

samhällskunskapen som en kurs för områdesstudier där fokus läggs bland annat vid Sveriges 

politik och aktuella frågor som berör samhället, men även ett stort fokus vid 

demokratiuppfostran (Bronäs & Selander, 2002:78).   

 

1.4.4 Privatekonomi som undervisningsämne 

Innan Lgy11 fanns det inget centralt innehåll som explicit behandlade privatekonomi inom 

samhällskunskapen, därför har det varit svårt att finna tidigare forskning som har gjorts inom 

detta område. Gun Åbacka, lektor i huslig ekonomi och pedagogie magister i Åbo, Finland, 

har skrivit avhandlingen Att lära för livet hemma och i skolan (2008) som fokuserar på hur 

eleverna uppfattar ämnet kost och hälsa samt konsumtion och privatekonomi. Åbacka har 

undersökt hur dels skolan i sin undervisning kan påverka hur eleverna men även hur hemmet 
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kan bidra till hur eleverna uppfattar ovanstående ämnen (Åbacka, 2008:1-2). Som skrivits 

tidigare och som stärks av Åbackas avhandling så kan undervisning om privatekonomi hindra 

att unga hamnar i skuldfällan (Åbacka, 2008:30). Det är viktigt att eleverna har kunskap kring 

privatekonomisk planering för att de sedan i sitt vuxenliv skall kunna känna en ekonomisk 

trygghet samt vikten av hur man skall konsumera utan att konsumtionen tar över ekonomin 

(Åbacka, 2008:40). Således är det inte enbart kring privatekonomi eleverna behöver lära sig, 

utan även kring konsumtion och konsumtionsrätt. Åbacka påpekar även i sin avhandling kring 

vikten av att hemmet tidigt lär sina barn kring pengars värde och sparande. Om barn i tidig 

ålder får lära sig kring sparandets positiva effekter kan detta hjälpa dem när de sedan flyttar 

hemifrån och måste sköta sin ekonomi själva (Åbacka, 2008:41–42).  Åbacka menar på att det 

är viktigt att fostra barn och ungdomar till ansvarstagande konsumenter både genom att lära 

sig att hantera pengar, men även hur en individs konsumtionsval kan påverka inte bara den 

privata ekonomin, utan även miljön och samhället (Åbacka, 2008:45).  

 

1.4.5 Privatekonomi i läroplanen för gymnasiet 

I Läroplanen för gymnasiet 2011 finns för första gången privatekonomi som ett kunskapskrav 

för att få ett godkänt betyg i samhällskunskap. I samband med den statistik från Kronofogden 

som presenterats ovan anser vi att det föreligger ett behov av att titta närmare på 

undervisningen av privatekonomi då det går att urskilja en problematik i ungdomarnas sätt att 

hantera sin privatekonomi. 

Enligt läroplanen för samhällskunskap ska eleverna i kurserna samhällskunskap 1a1 och 1b ha 

kunskap kring privatekonomi samt konsumenträtt:  

 

Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i 

förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar. 

(Skolverket, 2011:145) 

 

Eleverna som läser samhällskunskap 1a1 är de elever som studerar ett yrkesförberedande 

gymnasieprogram. 

 

I det centrala innehållet för samhällskunskap 1b som riktar sig mot de elever som läser 

studieförberedande program står det även att eleverna efter avslutad kurs ska ha kunskap 

kring: 
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Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. 

Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. 

(Skolverket, 2011:150) 

 

Då det föreligger en tendens till att det finns ett flertal svenska ungdomar som är skuldsatta 

och detta påvisar att ekonomikunskaperna är bristfälliga och att det är viktigt att det från 

skolans sida sker undervisning inom detta ämne för alla. 

 

1.4.6 Planering 

Det ständiga planeringsarbetet utgör en stor del av lärarens profession och Christer Stensmo, 

docent i pedagogik, leg. psykolog och emeritus vid Uppsala universitet skriver i sin bok 

Ledarskap i klassrummet (2008) kring lärarens planering. Enligt Stensmo sker inte 

planeringen enbart innan läraren går in i klassrummet, utan den sker kontinuerligt innan, 

under och efter mötet med eleverna (Stensmo, 2008:31–32). När en lärare skall genomföra sin 

planering finns det olika faktorer och ramverk som lärare måste ta hänsyn till i sin 

utformning, bland annat skolans samhällsuppdrag (Stensmo, 2008:32). Planering kan 

definieras på många olika sätt, vi har valt att använda oss av Stensmos definition kring 

planering och framför allt det som han benämner som preaktiv planering, interaktiv planering 

och postaktiv planering. 

Preaktiv planering, innebär den planering som lärare gör innan mötet med sina elever och 

berör framför allt det innehåll som undervisningen skall innehålla. Denna planeringen kan 

både vara långsiktig eller kortsiktig och kan beröra ett eller flera arbetsområden (Stensmo, 

2008:53). 

Interaktiv planering, är den planering som sker under lektionens gång och baseras på lärarens 

intuition (Stensmo, 2008:60). Läraren och dennes planering måste vara flexibel och har 

läraren gjort en preaktiv planering blir det enklare för läraren att vara flexibel under 

arbetsmomentets gång (Stensmo, 2008:61). 

Postaktiv planering, är den planering som sker efter att ett arbetsmoment eller 

undervisningssituation är slutförd. Denna planering skall enligt Stensmo fokusera på att 

läraren går igenom och analyserar det utförda momentet och funderar på vad som gick bra 

respektive mindre bra. Vad behöver ändras, vad kan behållas? Denna planering är viktigt för 

att läraren skall kunna utvärdera sin undervisning (Stensmo, 2008:63–64). 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Vid analys av den insamlade empirin krävs en teori vilket i detta fallet är 

implementeringsteorin. Studien behandlar även synen på läraren som närbyråkrat. Då läraren 

som närbyråkrat beslutar hur läroplanens behandling av samhällskunskap 1a1 och 1b skall 

implementeras, krävs det en teori som belyser implementeringsprocessen och dess 

problematik. 

2.1 Implementeringsteorin 

Den fullständiga processen där själva implementeringen ingår går att beskriva utifrån en linjär 

processmodell vilket visar på de mest centrala delarna, dessa går i sin tur att belysa utifrån 

policyanalytiskt perspektiv. Processen innehåller följande moment: 

 

Själva begreppet policyformation behandlar en identifiering av ett problem av beslutsfattaren. 

Efter identifiering fastställs dagordning, vid detta skede sker det diskussioner kring problemet 

samt en analys kring eventuella alternativ/lösningar. Beslutet inom processmodellen innebär 

fastställande av verktyg som skall brukas vid implementeringen. Själva implementeringen 

handlar om att verkställa det fattade beslutet utifrån det bestämda verktyget. Efter 

implementeringen sker en utvärdering kring beslutet och val av verktyg/instrument (Löfgren, 

2012:6). I denna studie kommer själva implementeringsmomentet att belysas utifrån 

implementeringsteorin. 

Politikspecifika delar som berör implementering såsom undervisning går att diskutera på ett 

genomgående plan, dessa diskussioner kan ske både utifrån ett uppifrån och ner perspektiv 

och ett nerifrån och upp perspektiv. Det första perspektivet beskriver en bild av 

implementering som kan ses som ideal. Detta innebär en föreställning om att efter ett politiskt 

beslut är taget sker verkställandet. Själva verkställandet sker i enighet med det politiska 

beslutet, dvs inga nya beslut görs på det lägre planet (Löfgren, 2012:7). 

Under 1970-talet upptäcktes dock tendenser till att själva beslutsfattandet inte endast skedde 

på den högre politiska nivån utan istället även fortsatte hos dem som hade i uppgift att 

verkställa beslutet som tagits. Detta kallas för nerifrån och upp perspektiv. Då beslutsfattandet 

Policyformation
Fastställande av 

dagordning
Beslut Implementering Utvärdering



10 
 

fortsätter på den lägre nivån finns det risk för ändringar i verkställandet och i samband med 

det implementeringsmisstag. För att en implementeringsprocess skall fungera krävs därför 

exempelvis tillräckliga resurser, tydlighet, oberoende av andra aktörer samt implementeringen 

sker i korrekt ordning (Löfgren, 2012:7). 

Skolans organisation påverkas av politiska beslut på riksdagsnivå som sedan skall realiseras 

på skolnivå i varje enskild skola i Sverige. Denna process kan dock medföra en viss påverkan 

på både de som fattar besluten men även den slutliga implementeringen hos verkställaren 

(Sannerstedt, 2001:30-31). Då läraren är en central del i implementeringen och agerar som 

verkställare av politiska beslut som omfattar skolan har vi i vår studie valt att bruka 

implementeringsteorin som analysverktyg och genom denna belysa nerifrån och upp 

perspektivet.   

Implementeringsteorin går att beskriva utifrån tre komponenter vilka är vill, kan och förstå. 

Dessa komponenter syftar till verkställarens göromål gällande viljan att verkställa ett beslut, 

möjligheterna till att genomföra men även förståelsen för själva beslutet (Sannerstedt, 

2001:29).  

Den första komponenten vill innefattar själva motivationen hos verkställaren att genomföra 

det beslut som har tagits. Kan beskriver även resurser och det tidsutrymme som finns 

tillgängligt för att kunna realisera beslutet. Den sista komponenten förstå handlar om vilken 

kompetens verkställaren innehar för att ha möjligheten att realisera det beslut som fattats 

(Sannerstedt, 2001:29).   

Vid implementering av ett beslut kan det dock ske vissa implementeringsproblem. Sådana 

dilemman innebär främst att själva verkställandet ej sker i den omfattning som det egentliga 

politiska beslutet är menat att göra. Detta kan ha påverkats av komplikationer så som 

missförstånd, motsägelser samt komplexa strukturer i det beslut som skall realiseras 

(Sannerstedt, 2001:18-25, 29).  

I vår studie undersöker vi hur samhällskunskapslärare hanterar (dvs implementerar) de 

faktiska skillnaderna i läroplanen (vilka är de politiska besluten), mellan 

samhällskunskapskurserna 1a1 och 1b gällande privatekonomiavsnittet i 

undervisningssituationer. Läroplanen som styrdokument är ett viktigt redskap och har en 

styrande roll för läraren för att kunna genomföra de politiska besluten gällande 

undervisningen.  
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2.2 Läraren som närbyråkrat 

Läraryrket innebär en form av myndighetsutövning vilket innebär att lärarens agerande och 

arbete i skolverksamheten påverkas av beslut från stat och kommun. Ett viktigt verktyg i 

lärarnas arbete vilket innefattar myndighetsutövningen är skollagen och andra styrdokument 

såsom läroplanen. Dessa verktyg hjälper läraren att fatta beslut inom skolverksamheten som 

berör eleverna och andra arbetsuppgifter. 

Läraren som närbyråkrat innebär således att läraren tar fasta på beslut som fattas på en högre 

nivå och implementerar dessa på skolnivå. Sättet på hur detta sker och vilka beslut som 

egentligen fattas beror därför på den enskilda lärarens egna beslut och tolkning av 

styrdokumenten. Läraren utifrån sin egna tolkning påverkar därför hur det formella uppdraget 

verkligen utförs på skolan (Fredriksson, 2012:170-171). 

Det föreligger ett flertal faktorer som påverkar det formella uppdraget, en sådan är lärarens 

förhållningssätt till myndighetsutövningen. Olika förhållningssätt bidrar till att läraren fattar 

olika beslut (Fredriksson 2012:168). En annan central faktor är lärarens relation till eleven, 

det föreligger i flera fall en djup lojalitet med eleven vilket kan påverka lärarens 

myndighetsutövning. En ytterligare faktor är samarbetet med andra lärarkollegor, 

diskussioner kollegor emellan påverkar således lärarens myndighetsutövning och de beslut 

som ingår i detta formella uppdrag (Fredriksson, 2012:172).  

Michael Lipsky är verksam som professor i statsvetenskap, han har författat boken Street-

Level Bureaucracy – Dilemmas of the Individual in Public Services vilket är ett viktigt bidrag 

till bilden av närbyråkraten. Begreppet närbyråkraten beskrivs utifrån formuleringen street-

level bureaucracy. Individer som Lipsky refererar till begreppet Street-Level Bureaucrats 

(närbyråkrater) brukar i hög grad sitt eget omdöme vid beslutstagande som berör den enskilde 

medborgaren. Till skillnad från det som Lipsky kallar lower-level workers måste 

närbyråkraten lita till en större del på sitt eget omdöme och fatta beslut som bidrar till 

verkställande av beslut som fattats på en högre politisk nivå. Det kan beskrivas som att det är 

närbyråkraten som utformar samt implementerar den bestämda policyn från den högre 

beslutsfattningsnivån (Lipsky, 2010:13).  

 

Trots närbyråkratens stora möjligheter att fatta och verkställa beslut grundade i högre 

politiska beslut betyder detta dock inte att närbyråkraten i denna process har rättigheten att 

bruka sitt eget omdöme i vilken bred grad som helst. Det föreligger ett flertal faktorer som 
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påverkar närbyråkratens arbete såsom regler, normer samt direktiv påtalade från det högre 

beslutsfattande organen. Trots regler och normer kan det ske svårigheter kring 

beslutsfattandet, en viktig anledning till detta är att reglerna ständigt ändras. (Lipsky, 

2010:14). Närbyråkraten måste utgå från det beslut som tagits och agera därefter. Det är 

emellertid svårt att alltid ha eventuella styrdokument tillhands som tydligt beskriver hur 

närbyråkraten skall agera i ett visst tillfälle. Vid sådana tillfällen måste individen i fråga bruka 

sitt eget omdöme. Om läraren som närbyråkrat skriver Lipsky följande   

[…] contemporary views of education mitigate against detailed instructions to teachers on how and what 

to teach, since the philosophy prevails that to a point every child requires a response appropriate to the 

specific learning context (Lipsky, 2010:15) 

En känsla för situationer som berör mänskliga dimensioner krävs i sådana arbetsförhållanden 

som närbyråkraten arbetar i. En sådan känsla eller ett sådant omdöme går ej att beskriva i ett 

styrdokument eller en liknande skrivelse, detta en del av komplexiteten med det verkställande 

uppdraget som närbyråkraten har att förhålla sig till (Lipsky, 2010:15).  

 

3. Metodbeskrivning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur samhällskunskapslärare implementerar samt 

hanterar den ekonomirelaterade undervisningen i samhällskunskap 1a1 och 1b. Då vi vill 

undersöka hur en annan individ uppfattar sin världsbild är en kvalitativ metod önskvärd. 

Genom att använda sig av en kvalitativ intervju ger vi respondenterna möjligheten att utforma 

sina svar själva, utan påverkningar från oss informanter (Patel & Davidson, 2011:82). Totalt 

genomfördes fem intervjuer med undervisande samhällskunskapslärare på gymnasiet.  

 

Efter att intervjuerna hade genomförts transkriberades dessa och med hjälp av 

implementeringsteorin har empirin sedan analyserats. Vid transkriberingen har utfyllnadsljud 

tagits bort. Som alternativ metod för insamling av empiri hade det även gått att använda sig av 

observationer. Dock kräver detta mer och tidigare planering, då vi inte vet när på terminen 

lärarna genomför sin ekonomiundervisning.  

 

Den genomförda studien har en abduktiv ansats, då studien inte utgår från en hypotes men 

istället analyseras den insamlade empiri utifrån en vald teori (Patel & Davidson, 2011:24).  
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3.1 Urval av intervjupersoner 

I denna studie har vi använt oss av dels ett målstyrt urval och dels ett bekvämlighetsurval. 

Totalt skickades elva stycken förfrågningar ut till samhällskunskapslärare på sju olika 

gymnasieskolor (se bilaga 1). Av dessa elva intervjuförfrågningar återkom fem stycken 

samhällskunskapslärare på tre kommunala gymnasieskolor och meddelade att de var 

intresserade av att ställa upp i studien. Då studien endast riktar sig till undervisande 

samhällskunskapslärare blir således urvalet målstyrt (Bryman, 2011:350). Fyra av de fem 

lärare som vi skickade förfrågningar till hade vi redan kontakt med och vi visste att dessa med 

hög sannolikhet skulle ställa upp på intervju. Således har vi även använt oss av 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2011:194). Respondenterna är tre män och två kvinnor i 

åldersspannet 40-60 år och arbetar på gymnasieskolor i södra Sverige. Två av de fem 

samhällskunskapslärarna hade aldrig undervisat i samhällskunskap 1a1 och svarade endast på 

intervjufrågorna utifrån samhällskunskap 1b.  

 

3.2 Genomförande av intervjuer 

I denna studie har vi semistrukturerade intervjuer använts som metod för att samla in empiri. 

Denna metod innebär att man utifrån teman utformar sina intervjufrågor och gör dessa så 

breda som möjligt, detta för att låta respondenten kunna besvara frågorna så fritt som möjligt 

(Patel & Davidson, 2011:82, se bilaga 2). I utformandet av intervjufrågorna användes öppna 

frågor för att inte påverka respondenten i en viss riktning. Samtidigt brukades en hög 

standardisering då syfte är att genomföra en jämförelse av de intervjusvar som har samlats in 

(Patel & Davidson, 2011:75–76).   

 

Alla intervjuer genomfördes tillsammans där den ena av oss ledde intervjun medan den andre 

förde anteckningar. I samband med varje intervju fick respondenterna skriva under ett 

samtycke till att delta i intervjun (se bilaga 3). Intervjuerna spelades in på två mobiltelefoner 

och transkriberades när intervjun var slutförd. Under intervjuerna förekom det inga 

indikationer på att någon respondent upplevde det påfrestande att vi var två informanter, utan 

intervjuerna flöt på. Alla respondenter fick själva välja vart intervjun skulle äga rum. Den 

första, andra och femte intervjun genomfördes i ett grupprum utan avbrott. Den tredje 

genomfördes i respondentens arbetsrum. Den fjärde intervjun valde respondenten att 

genomfördes i personalrummet på dennes arbetsplats. Dock under intervjun valde en kollega 
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till respondenten att sätta sig och lyssna på intervjun i någon minut. Vår upplevelse är att detta 

inte påverkade respondentens svar i en större grad.  

 

3.3 Etiska aspekter 

Studien utgår ifrån de forskningsetiska principerna vilket är centralt för studier inom 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. De forskningsetiska principerna innehåller 

sammanlagt fyra huvudkrav vilka är följande: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002:5-6).  

Informationskravet innebär att de som utför studien skall informera kring syftet med studien 

samt vilka villkor som gäller angående deltagande i den aktuella forskningen 

(Vetenskapsrådet, 2002:7).  

Samtyckeskravet innebär att det krävs ett samtycke från den eventuella deltagaren i studien att 

delta. Vid de fall där en deltagare är under 15 år krävs samtycke från vårdnadshavare, i denna 

studie är dock alla deltagare över 15 år gamla. Samtyckeskravet innebär även att deltagaren 

har rätten att besluta kring sitt eget deltagande och ifall de vill avbryta sin medverkan i 

studien (Vetenskapsrådet, 2002:9).  

Konfidentialitetskravet behandlar sekretess och offentlighet, därför skall etisk känslig 

information såsom personuppgifter brukas i studien på ett sätt så att utomstående ej kan ta del 

av denna information (Vetenskapsrådet, 2002:12).  

Nyttjandekravet beskriver forsknings principer gällande ändamålet för själva studien. Detta 

innebär att ”uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller 

utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften” (Vetenskapsrådet, 

2002:14).  

Studien uppfyller samtliga krav av de etiska aspekterna då respondenterna i god tid innan 

intervjuerna blev tilldelade information kring syftet med studien och intervjufrågorna. I 

samband med intervjun fick respondenterna även muntlig information som gällde deras 

möjlighet att avböja att besvara en eller flera frågor samt deras möjlighet att avbryta intervjun. 

Respondenterna gav även sitt samtycke genom att skriva under ett samtyckesformulär. I 

formuläret beskrivs även konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
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3.4 Analysverktyg 

Utifrån implementeringsteorin samt de olika planeringsfaserna har det konstruerats ett 

analysverktyg vilket brukas vid analysprocessen av den insamlade empirin vilket i denna 

studie innefattar intervjusvaren från samhällskunskapslärarna. Förutom att analysen av 

intervjusvaren kommer ske genom detta analysverktyg så är även intervjufrågorna utformade 

utifrån samma mall. 

Implementeringskomponenterna vill/kan/förstå behandlar tre olika faktorer baserade utifrån 

implementeringsteorin. Implementeringskomponenten vill beskriver motivationen hos 

närbyråkraten att implementera det politiska beslutet. Kan behandlar de resurser som gör det 

möjligt för närbyråkraten att genomföra implementeringsprocessen. Exempel på sådana 

resurser är tid, material, lokaler, pengar med mera. Den sistnämnda 

implementeringskomponenten förstå berör närbyråkratens kompetens och hur tillräckligt 

denna är för att kunna genomföra en implementering (Sannerstedt, 2001:29).  

Den vänstra spalten beskriver de olika planeringsfaserna och den översta spalten behandlar 

implementeringsteorins tre komponenter. Intervjufrågorna samt analyseringsprocessen är 

utformad efter en planeringsfas kombinerat med en av komponenterna.  

 Vill Kan Förstå 

Före    

Under    

Efter    

 

 

3.5 Kritisk värdering av vår metod 

En kvalitativ metod som insamling av empiri medför alltid vissa risker. En risk och kritik som 

har förts mot denna insamlingsmetod är bland annat att forskaren vid sin insamling samt vid 

analys av sin empiri, kan tendera att applicera sina egna värderingar i sin tolkning. En 

kvalitativ metod är inte heller mätbar på samma sätt som en kvantitativ metod är, vilket enligt 

vissa forskare gör att studien inte heller är lika tillförlitlig (Bryman, 2011:368). Det är 

emellertid svårt att jämföra en kvantitativ metod med en kvalitativ, eftersom de syftar till att 

undersöka olika aspekter vid en forskningsstudie (Bryman, 2011:351).   
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4. Resultat 

Resultatet är utformat utifrån analysverktyget som både beskriver de tre planeringsfaserna 

före, under och efter samt implementeringsteorins tre komponenter vill, kan och förstå. 

Uppdelningen av planeringsfaserna samt implementeringskomponenterna är redovisat utifrån 

samhällskunskapskursen 1a1 respektive 1b. Respondenterna har fått fingerande namn vilka är 

Robert Strandberg, Susanne Lindgren, Rolf Axelsson, Håkans Edvardsson. För att skydda 

intervjupersonernas identitet och integritet. 

 

4.1 Vill 

Lärarnas vilja och motivation att utgå ifrån de politiska beslut som har tagits, påverkar 

implementeringen av samhällskunskap 1a1 och 1b.  

 

4.1.1 Lärarnas urval av undervisningsinnehåll 

Studien visar att lärarna i flera fall väljer att undervisa i ekonomiska aspekter som skiljer sig 

från varandra. Lärarna väljer såldes att lägga vikt vid olika undervisningsinnehåll utifrån en 

egen tolkning av läroplanen. Det breda tolkningsutrymmet visar ett implementeringsproblem 

då detta kan leda till missförstånd kring vad undervisningen i samhällskunskap 1a1 och 1b ska 

behandla (Sannerstedt, 2001:19). Trots att intervjuerna visar tendenser kring ett brett 

tolkningsutrymme gällande val av undervisningsinnehåll visar studien att lärarna 

återkommande väljer att bruka sig av en genomgång samt genomförande av en budget. 

Susanne säger i sin intervju att  

 

I en 1a1 då låter jag dom faktiskt göra rent fysiskt en budget. Eh… men det behöver får dom ju inte göra i 

en 1b då blir det mer teoretiskt.” Studien visar att undervisningsmomentet att göra en fysisk budget är 

något som främst prioriteras i kursen 1a1.  

 

Ett annat återkommande val gällande undervisningsinnehåll är att lärarna i studien valde att 

främst fokusera på privatekonomi i kursen 1a1 samtidigt som de fokuserade mer på 

samhällsekonomi i kursen 1b.  

 

Studien visar att elevgruppen påverkar viljan hos lärarna kring vad de väljer att behandla i de 

olika kurserna. Det elevklientalet och kunskapsnivå som oftast återfinns i kursen 1a1 anser de 

intervjuande lärarna är i behov av en viss form av kunskap. Detta kan bidra till att lärarens 

vilja att hålla sig till läroplanens formuleringar ändras, ett exempel på detta är att en av lärarna 
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väljer att behandla kunskaper i 1a1 som egentligen skall behandlas i 1b. Detta tolkar vi som 

att det politiska beslut som går att utläsa utifrån styrdokumentet inte genomförs på det sätt 

som beslutsfattarna avsett (Sannerstedt, 2001:19).  

 

4.1.2 Motivation 

Utifrån implementeringskomponenten vill som berör viljan det vill säga motivationen till att 

undervisa det innehåll som beslutats på en högre nivå återfinns motivationen hos de 

intervjuade lärarna. Dock påverkar viljan valet av vad undervisningen berör (Sannerstedt, 

2001:29). Det går att skönja tendenser som visar på att lärarna i vissa fall inte innehar 

motivationen för att behandla det innehåll som skall behandlas i enlighet med den ram som 

läroplanen innehar. Detta innebär att lärarna i vissa fall inte väljer att belysa de två kurserna 

som två separata kurser utan istället omformar kurserna genom att göra ett eget urval från 

båda kurserna. Detta anser vi visar på motivationen att behandla kursernas innehåll förefinns, 

dock drar lärarna egna gränser för vad som skall behandlas i respektive kurs. Läraren som 

närbyråkrat innehar alltid möjligheten att fatta egna beslut utifrån det egna omdömet. Detta 

påverkas av nerifrån och upp perspektivet vilket betonar implementeringsprocessen som ej 

fulländad. Närbyråkraten, i detta fallet läraren kan utifrån det politiska beslutet påverka 

implementeringen utifrån lärarens autonomi (Löfgren, 2012:7). Implementeringen av 

läroplanens innehåll sker därför inte alltid på det sätt det politiska beslutet var tänkt. En av de 

intervjuade lärarna säger att eleverna inte enbart läser samhällskunskap 1b i årskurs 1 utan 

fortsätter att studera samma kurs i årskurs 2. Detta upplägg påverkar privatekonomiavsnittets 

upplägg. Motiveringen till detta som Robert ger är följande: 

 

Eftersom det står hur privatekonomin av samhällsekonomin och årskurs två där går man igenom 

samhällsekonomin. Så det är helt ologiskt att först läsa och skriva och diskutera hur samhällsekonomin 

påverkar privatekonomin i 1:an för att senare läsa samhällsekonomin i 2:an.  

 

Motivationen hos lärarna påverkar även deras syn på tillgång till resurser såsom tid och 

undervisningsmaterial. I intervjuerna går det att urskilja att de lärare som hade ett personligt 

intresse för privatekonomi även med enkelhet kunde finna de resurser som behövdes för att 

genomföra implementeringen. 
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4.1.3 Tid 

Tidsbristen är en central anledning till valet av undervisningsinnehåll enligt de intervjuade 

lärarna. Den upplevda tidsbristen begränsar lärarnas urval gällande innehållet och således 

även motivationen kring behandlingen av detta innehåll. Intervjuerna visar även på att lärarna 

ej har viljan att göra några större förändringar eller utveckling av sin planering vilket kan bero 

på den tidsbrist som lärarna upplever. Samtidigt visar studien att lärarna anser att det är 

centralt att inneha en god planering då den ger möjlighet för läraren att vara flexibel i sin 

undervisning. En viktig aspekt att poängtera gällande lärarnas syn på tidsresursen är att synen 

på denna är individuell och hör även samman med lärarens egna motivation för ämnet. 

 

4.1.4 Fortbildning 

Studien visar att det finns en ovilja kring valet av fortbildning gällande privatekonomi. 

Privatekonomiundervisningen anses ej vara högt prioriterad vilken är en av anledningarna 

kring att lärarna ej innehar en motivation för vidareutbildning i ämnet. Vi upplever en större 

motivation hos lärarna att prioritera en fortbildning inom andra ämnen. Rolf säger i sin 

intervju att motivationen till fortbildning finns, men tiden räcker inte till vilket i sin tur 

påverkar hans motivation.  

 

[…] min benägenheten att vilja fortbilda mig ökar, men benägenheten med att ta fortbildning det hinner 

jag inte med. Jag orkar inte alltså det blir mindre och mindre här. För vi springer, hela tiden släcker eldar. 

Blir mer och mer alltså […] benägenheten att göra någonting ytterligare minskar ju […] där har du ju det 

här springer gå in i väggen syndrom om jag tänker för mycket på detta. Då får man gå fulvägen lite eller 

såhär försöka nappa på det som finns då. Den här timmen vi pratar lär jag mig massor. 

 

4.1.5 Sammanfattning 

Det som går att urskilja från intervjuerna gällande implementeringskomponenten vill är att 

lärarnas vilja påverkar vad de väljer att behandla i undervisningen, det vill säga valet av 

undervisningsinnehåll skiljer sig åt beroende på vad läraren utifrån det egna omdömet samt 

intresse väljer att behandla. Lärarnas motivation att förhålla sig i enlighet med läroplanens 

beskrivning av samhällskunskapskurserna 1a1 och 1b återfinns dock väljer de att verkställa 

det politiska beslutet utifrån läroplanen på olika sätt. Detta kan tas i uttryck genom att 

undervisningen inte bedrivs utifrån de ramar som återfinns i de båda kurserna, istället kan en 

blandning ske där vissa delar från en kurs blandas med en annan kurs. Implementeringen sker 

såldes ändå men dock inte sett utifrån det ursprungliga politiska beslutet. En central faktor 
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som påverkar motivationen hos de intervjuade lärarna är den upplevda tidsbristen. 

Ekonomiundervisningen ses även inte som prioriterad vilket gör att lärarna i studien ej aktivt 

frågar efter fortbildning i ämnet även fast möjligheten finns.  

 

4.2 Kan 

Implementeringen av undervisningen kan påverkas både positivt och negativ av de rådande 

resurser som de intervjuade lärarna har tillhands. Tillräckliga resurser underlättar 

implementeringsprocessen samtidigt som brister i resurserna kan leda till 

implementeringsproblem (Sannerstedt, 2001:35). Enligt studien har de undervisande lärarna 

resurser av olika slag som hjälper dem i undervisningen av samhällskunskap 1a1 samt 1b. 

Föreliggande studie visar emellertid att det förelåg skillnader mellan de resurser som lärarna 

hade tillhanda för att kunna genomföra implementeringen av de två 

samhällskunskapskurserna 1a1 och 1b.  

 

4.2.1 Tid 

De intervjuade lärarnas möjligheter att implementera ekonomiundervisningen i 

samhällskunskapskurserna 1a1 och 1b påverkas negativ av den rådande tidsbrist som lärarna 

upplever. Det finns en uppfattning som visar på att kurserna är breda och skall omfatta ett 

flertal ekonomiska aspekter vilket enligt lärarna ej går att behandla med tanke på den 

begränsade tid som lärarna har tillhanda. Studien visade att en skola på grund av detta valt att 

förlänga kursen 1b så att den fortsätter även i årskurs två. Enligt Sannerstedt föreligger det 

ofta en uppfattning hos närbyråkraten att det föreligger en brist gällande tidsresursen vid 

implementering av ett beslut (Sannerstedt, 2001:36).  

  

4.2.2 Material 

Lärarna i studien anser att det ej föreligger en brist gällande material, istället tolkar vi det som 

att lärarna ser mycket positivt på materialresurser. Förutom material som tillhandahålls av 

respektive skola finns det en stor mängd utbildningsmaterial i form av externa föreläsare och 

litteratur. Utifrån implementeringsteorin anser vi därför att resurser gällande material är mer 

än tillräckliga vid både kursen samhällskunskap 1a1 och 1b för att de intervjuade lärarna skall 

ha en tillräcklig möjlighet att implementera det beslut som tagits gällande kursernas centrala 

innehåll och kunskapskrav. 
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4.2.3 Fortbildning 

I intervjuerna framkommer det att lärarna ser mycket positivt på tillgången till fortbildning 

inom privatekonomi om så önskas. Dock väljer lärarna aktivt att inte använda denna resurs 

som fortbildning innebär på grund av andra faktorer som tidigare nämnts. Ett exempel på 

detta är den upplevda tidsbristen som lärarna lyfter i sina intervjuer.  

   

4.2.4 Sammanfattning  

Det krävs tillräckliga resurser för att läraren som närbyråkrat skall kunna genomföra 

implementeringen. De resurser som lärarna tar upp återkommande i studien och som de anser 

påverkar ifall implementeringen är möjlig eller inte är tid- samt materialresurser. Tidsresursen 

för enligt studien bristfällig vilket påverkade valet av undervisningsinnehåll. Material var 

dock lätt att tillgå, det fanns enligt lärarna en uppsjö av material i form av både litteratur och 

föreläsare som inte tillhörde skolan. Tillgången på fortbildning kan ses som ytterligare en 

resurs vilket lärarna hade tillgång till, trots detta var det ingen av lärarna som utnyttjade den 

möjligheten i ekonomiämnet.  

 

4.3 Förstå 

Studien visar att lärarna har den kompetens som krävs för att kunna tolka läroplanen gällande 

samhällskunskap 1a1 samt 1b. Lärarna säger i intervjun att läroplanen gällande både 

samhälls- men även privatekonomin är tydligt formulerad vilket gör den begriplig. En av 

lärarna i studien väljer även att beskriva läroplanen som detaljerad. Genom att inneha 

tillräcklig kompetens för att kunna förstå läroplanen underlättar läraren i det här fallet 

implementeringsprocessen (Sannerstedt, 2001:29).  

De beslut som läraren tar som närbyråkrat påverkas av lärarens egna tolkning och förståelse 

av läroplanen, detta påverkar i sin tur lärarens uppdrag gällande undervisningen (Fredriksson, 

2012:170-171). Trots lärarnas självutnämnda kompetens att tolka läroplanen anser vi att 

lärarna själva är omedvetna kring det breda tolkningsutrymmet sett till 

implementeringskomponenten vill, det vill säga vad lärarna själva vill undervisa i utifrån 

styrdokumentet. 

4.3.1 Fortbildning 

Ett viktigt bidrag till att utöka samhällskunskapslärarnas kompetens gällande 

ekonomiundervisningen i kurserna 1a1 samt 1b är fortbildning. De intervjuade lärarna ser 
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mycket positivt på möjligheten till fortbildning i privatekonomi och ekonomiundervisning 

som sådan på de skolor som de vid studietillfället är verksam på. Trots detta visar studien att 

lärarna ser fortbildning i kunskaper som krävs vid undervisning av samhällskunskapskurserna 

1a1 samt 1b ej som en prioritet. Läraren som närbyråkrat agerar till stor del utifrån sitt eget 

omdöme, detta på grund av att läraren inte har möjlighet att finna alla svaren i 

styrdokumenten gällande vilka beslut som skall tas då läraren arbetar i sådana föränderliga 

situationer (Lipsky, 2010:15). Lärarnas åsikter gällande behovet av fortbildning beror utifrån 

närbyråkratens egna omdöme på att lärarna anser sig ha tillräckliga kunskaper för att kunna 

verkställa undervisningen utifrån läroplanen. Privatekonomin ses ej som ett prioriterat ämne 

utifrån de genomförda intervjuerna. Detta tolkas som att det påverkar lärarens omdöme kring 

dennes egna kunskaper både i ämnet men även i implementeringen.  

 

4.3.2 Implementeringsproblematiken kring styrdokumenten 

För en lyckad implementeringsprocess är det centralt att läraren som närbyråkrat har kunskap 

kring läroplanen och dess innehåll (Fredriksson, 2012:170-171). 

Vid reflektion kring läroplanen och lärarnas kunskaper i att tolka den visar det sig i resultatet 

att de intervjuade lärarna anser att kunskapskraven är de samma i kurserna 1a1 och 1b 

samtidigt som det centrala innehåller skiljer sig åt. Det var svårt att tolka hur lärarna skulle 

förhålla sig till denna skillnad i undervisningen. Ifall det föreligger en brist i lärarnas 

kompetens gällande förståelsen av läroplanen eller ifall det finns en brist i beslutet kring 

styrdokumentets utformning går endast att spekulera kring. Denna otydlighet kan leda till en 

tolkningssvårighet för lärarna vilket i sin tur försvårar implementeringen (Sannerstedt, 

2001:29). 

Läraren som närbyråkrat är till en viss utsträckning tvingad till att fatta egna beslut kring vad 

undervisningen skall behandla (Lipsky, 2010:15). Därför ser även lärarna olika på vad 

skillnaden är mellan de två samhällskunskapskurserna 1a1 och 1b. Då det är lärarens ansvar 

att inneha kunskap kring de styrdokument som vägleder läraren i dess arbete kan det uppstå 

en problematik om lärarna upplever att läroplanen inte alltid går att tolka (Fredriksson, 

2012:170). Genom att läraren har svårigheter att tolka (ej tillräckligt med kunskap) läroplanen 

i detta avseende finns risken för en implementeringsproblematik som kan påverka 

likvärdigheten i undervisningen (Sannerstedt, 2001:29).  
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4.3.3 Sammanfattning  

Lärarnas kompetens som påverkar förståelsen av läroplanen visar sig i studien. Lärarna menar 

att det ej finns en svårighet att tolka läroplanen som berör samhällskunskapskurserna 1a1 och 

1b. Trots detta visar studien på en oförståelse kring att det centrala innehållet i båda kurserna 

skiljer sig åt samtidigt som kunskapskraven är densamma. Risken är att denna otydlighet kan 

leda till svårigheter i implementeringen. Läraren som närbyråkrat får i detta fall bruka sitt eget 

omdöme och det tolkningsutrymme de har att tillgå för att lösa den eventuella 

implementeringsproblematik som kan uppstå. Detta kan dock leda till att 

ekonomiundervisningen skiljer sig åt på olika skolor. För att få möjlighet till att utöka sin 

kompetens i ämnet finns det möjlighet till fortbildning som dock ej utnyttjas.  
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 5. Avslutning och diskussion 

I likhet med den skola som Åvall tar upp sin masteruppsats har även vi funnit en lärare som är 

verksam på en skola där de har valt att frångå Skolverkets riktlinjer och förlängt kursen 1b, så 

att denna sträcker sig från årskurs 1 till årskurs 2. Detta på grund av att det är mycket 

ämnesstoff som skall hinnas med enligt den intervjuade läraren. Återigen är det tidsresursen 

tillsammans med det ämnesstoff som försvårar implementeringen av läroplanen.  

 

Utifrån Bronäs och Selander tolkar vi det som att lärarnas motivation gentemot privatekonomi 

som undervisningsämne varierar då fokus främst läggs vid andra delar som läraren anser vara 

viktigare. Exempel på detta är demokratiuppfostran och andra samhällsfrågor som utbildar 

eleverna till att bli aktiva medborgare (Bronäs & Selander, 2002:76,78). En ytterligare aspekt 

som gör ämnet komplext är att privatekonomi är ett relativt nytt undervisningsämne på 

gymnasienivå. Undervisning i privatekonomi har tidigare skett på högstadiet och detta anser 

vi kan vara en av anledningarna till att lärarnas motivation mot ämnet kan vara varierande. 

Trots den varierande motivation är det ändå viktigt att prioritera undervisning inom detta 

ämne. Detta är även något som Åbacka påpekar i sin avhandling (Åbacka, 2008:41–42). 

Åbacka menar nämligen att genom undervisning inom privatekonomi lär sig eleverna att 

hushålla med sin ekonomi vilket även gynnar samhället (Åbacka, 2008:45). Får eleverna den 

undervisning de behöver samt har rätt till i enlighet med läroplanen kan skolan som 

verkställande instans arbeta för att motverka skuldsattheten hos barn och unga.  

 

För att skolan och dess lärare skall kunna motverka skuldsattheten måste det finnas 

tillräckliga resurser. Det som är återkommande i intervjuerna är framförallt att lärarna påpekar 

den tidsbrist som råder i skolan idag. Detta i sin tur påverkar villkoren för att 

implementeringen av läroplanen skall lyckas. Tidsbristen går således att urskiljas i alla tre 

implementeringskomponenter vill, kan och förstå. Bristen på tid påverkar även lärarnas 

flexibilitet i sitt arbete. I likhet med Carlgren och Ference säger de intervjuade lärarna att 

flexibiliteten är en hörnsten i deras profession. En central del av lärarens arbetsuppgifter är att 

utgå ifrån skolans uppdrag vilket kan vara föränderligt (Carlgren & Ference, 2000:69). I 

intervjuerna lyfts det att lärarens arbete går ut på att ”släcka bränder” på grund av tidsbristen 

som råder i skolorna idag. Flexibiliteten blir således central för att klara av att uppnå skolans 

uppdrag (Carlgren & Ference, 2000:69, Stensmo, 2008:61). Med tanke på tidsbristen är det av 

yttersta vikt att läraren har sin planering och framförallt den preaktiva planeringen då denna 

underlättar flexibiliteten i lärarens arbete (Stensmo, 2008:61). 
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Genom att läraren får tid att genomföra planeringens tre steg preaktiv-, interaktiv- och 

postaktiv planering kommer detta även gynna implementeringsprocessen samt flexibiliteten. 

En lärares flexibilitet påverkas av en välgjord planering och underlättar för läraren att göra 

eventuella ändringar. Får läraren tid till att skapa en god planering och även arbeta med 

läroplanen blir det enklare för läraren att omvandla teorin till praktik, alltså läroplanens 

centrala innehåll till undervisningsmoment (Stensmo, 2008:32, 63-64, Hansén & Sjöberg, 

2011:299).  

 

Får inte läraren som närbyråkrat tillräckliga resurser så kommer detta i sin tur påverkar 

dennas möjlighet att genomföra implementeringen av läroplanen. Dessa resurser tillsammans 

med andra faktorer tvingar närbyråkraten att fatta egna beslut vilket gör att 

privatekonomiundervisningen kanske inte implementeras på det sätt som det var tänkt från 

början. Beslutsfattarna kan inte bevaka att implementering skall ske på det sätt som det var 

avsett från början, istället är skolan ett självreglerande nätverk där läraren utifrån sin 

utbildning/kunskaper brukar sitt eget omdöme för att kunna genomföra implementeringen 

(Löfgren, 2012:15).  

 

Fortbildning som berör ämnesstoffet i samhällskunskap 1a1 samt 1b ses utifrån studien som ej 

prioriterat. Trots detta betonar Hansén och Sjöberg vikten av utbildning för läraren då detta 

kan vara till hjälp i lärarens utveckling av sitt eget arbete men även i tolkning av läroplanen 

(Hansén & Sjöberg, 2011:299).  

 

5.1 Metoddiskussion 

I början av studien sändes elva förfrågningar till olika samhällskunskapslärare på skolor i 

södra Sverige, men endast fem återkom. Hade fler svar inkommit hade resultatet kunnat se 

annorlunda ut, men detta är endast en spekulation.  

 

När intervjuerna genomfördes framkom det att intervjufrågorna gällande tillgängliga resurser 

var svårtolkad hos respondenterna. Detta kan ha påverkat intervjusvaren som berörde denna 

frågan, dock framkom det ett material som kunde analyseras. Alla respondenter hade heller 

inte undervisat i både samhällskunskap 1a1 och 1b, trots detta kunde dessa lärares 

intervjusvar användas då lärarna kunde belysa frågeställningarna utifrån ett teoretiskt 

perspektiv istället för ett praktiskt. Detta på grund av att lärarna var behöriga att undervisa i 
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båda kurserna och hade med tanke på detta samma teoretiska kompetens i båda kurserna.  

 

6. Slutsatser 

Syftet med studien baseras på tre frågeställningar som berör lärarnas planering och 

implementeringen av läroplanens beskrivning gällande privatekonomiavsnittet i 

samhällskunskap 1a1 och 1b. 

 

I denna studie har det framkommit både positiva och negativa aspekter kring hur 

implementeringen gällande ekonomiundervisningen i samhällskunskapskurserna 1a1 samt 1b 

fungerar. Utifrån de intervjuer som gjorts har det visat sig att läroplanen utifrån 

respondenternas uppfattning innehar ett brett tolkningsutrymme. Detta kan innebära en 

implementeringsproblematik eftersom varje enskild lärare väljer ett undervisningsinnehåll 

som skiljer sig från varandra. Detta innebär i sin tur att lärarna väljer att fokusera på olika 

ekonomiska aspekter beroende på vilken skola undervisningen hålls. Valet av innehåll 

påverkas således i slutändan av den undervisande lärarens egna intresse för ekonomi. Har 

läraren ett intresse för privatekonomi kan detta leda till att vissa elever får mer utbildning 

inom privatekonomi enbart för att läraren själv är intresserad. Frågan är då om 

implementeringen av läroplanen fungerar och att det som var tanken vid läroplaneutformande 

implementeras. 

 

Det framkommer att en god planering av samhällskunskapskurserna är av stor vikt då de 

möjliggör för läraren att vara flexibel i sitt arbete. Flexibiliteten påverkar lärarens möjligheter 

som närbyråkrat att fatta beslut som medför att implementeringen av läroplanen sker på det 

sätt det politiska beslutet är avsett. Samtidigt visar studien att lärarna sällan gör förändringar i 

planeringen, en sådan brist på flexibilitet medför vissa risker. En sådan risk är att 

undervisningen riskerar att inte följa skolans aktuella uppdrag vilket är föränderligt.  

För att implementeringsprocessen skall fungera och vara möjlig krävs tillräckliga resurser 

såsom tid, material, lokaler, teknik och liknande. Studien visar på att de intervjuade lärarna 

har tillräckliga resurser gällande material, majoriteten av de som deltagit anser till och med att 

det föreligger ett överflöd gällande böcker, externa föreläsare, tillgängliga studiebesök, 

uppgifter med mera. Tidsresursen ses dock ej som tillräcklig enligt studien, majoriteten av 

lärarna framhåller att ekonomiavsnittet är ett brett avsnitt som kräver mer tid både för 
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undervisning men även gällande planeringen före, under och efter avslutat 

undervisningsmoment.  

Det är tydligt att de intervjuade lärarna innehar tillräckligt med kunskap i ekonomi för att 

kunna genomföra en undervisning i samhällskunskapskurserna 1a1 samt 1b. Det är ingen av 

lärarna som önskar eller prioriterar en eventuell fortbildning i ämnet. Trots detta skönjer vi en 

osäkerhet gällande tolkningen av läroplanen. Det främsta anledningen till denna osäkerhet är 

att kunskapskraven är densamma för båda kurserna (1a1 och 1b) trots att det centrala 

innehållet skiljer sig åt. 

 

7. Vidare forskning 

Utifrån vår studie har vi funnit att det finns ett behov av att vidare undersöka kring hur lärare 

väljer att implementera läroplanen i sin undervisning. Då läroplanen ger ett stort utrymme för 

tolkning, vilket även framkommer i våra genomförda intervjuer är det av intresse att 

undersöka hur lärare tolkar läroplanen och sedan verkställer den i sin undervisning. Detta i sin 

tur kan enligt oss utifrån den analys vi har genomfört påverka likvärdigheten. Det har redan 

gjorts viss forskning på detta område, men inte med fokus på privatekonomiavsnittet i 

samhällskunskapskurserna.  

 

Genom fortsatt forskning inom detta område och med hänvisning till samhällsutvecklingen 

samt den teknologiska utvecklingen, krävs det tydligare politiska direktiv för att underlätta 

implementeringen i skolan för att främja skolans uppdrag kring självständiga och 

demokratiska samhällsmedborgare. Det finns idag en uppsjö av olika banker och företag som 

kan erbjuda dig lån och krediter med bara ett ”klick” i din telefon. Skolans uppdrag är att 

utbilda samhällsmedborgare som kan bidra till samhället. Genom att skolan utbildare sina 

elever inom privatekonomi kan detta förhindra att eleverna i ett senare skedde i livet hamnar 

hos Kronofogden.   
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9. Bilagor 

Bilaga 1 
 

Hej! 

Vi heter Anna Kalén och Katarina Håkansson och vi skriver just nu vår C-uppsats i ämnet 

samhällskunskap på lärarutbildningen i Halmstad. Vi skall utföra en intervjustudie som 

behandlar hur lärare i samhällskunskap undervisar i ekonomiavsnittet i kurserna 

samhällskunskap 1a1 och 1b.  

Därför vill vi gärna fråga er om ni är intresserade av att ställa upp på en intervju någon gång 

under vecka 16-17?  

Vi återkommer med intervjufrågorna.  

Med vänliga hälsningar 

Anna Kalén och Katarina Håkansson 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor 

Före 

• (Vill) Vid planering av undervisningen vad väljer du att behandla gällande 

privatekonomiavsnittet utifrån läroplanen? (1a1,1b)  

• (Kan) Har du tillräckliga resurser för att kunna göra en planering av privatekonomi 

(1a1, 1b)? 

o Resurser = tid, material, teknik, pengar, lokaler 

• (Förstå) Anser du att läroplanen gällande privatekonomiavsnittet (1a1, 1b) är utformat 

på ett begripligt sätt? 

o Varför, varför inte, vilka frågetecken finns? 

Under 

• (Vill) Vid undervisning av privatekonomi (1a1, 1b), sker det förändringar i 

planeringen?  

o Vilka förändringar är vanligast? 

• (Kan) Vid undervisning av privatekonomi (1a1, 1b) har du tillräckliga resurser för att 

bedriva undervisningen? 

o Resurser = tid, material, teknik, pengar, lokaler 

• (Förstå) Vad anser du är det mest problematiska att undervisa i inom privatekonomi 

(1a1, 1b)? 

o Vad tror du anledningen är till detta? 

Efter 

• (Vill) Sker det att du gör förändringar i din planering efter en undervisningssituation? 

o Kan du ge exempel på sådana förändringar? 

• (Kan) Har du möjligheten till efterreflektion och förändring av din planering? 

• (Förstå) Är det tydligt vad som behöver ändras i planeringen efter en 

undervisningssituation? 

o Har du möjlighet till fortbildning inom privatekonomi om du upplever att det 

finns ett behov? 

Avrundande frågor 

• Vilka skillnader ser du själv gällande ekonomiavsnittet i samhällskunskap 1a1 och 1b? 
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Bilaga 3 
Samtycke till deltagande i forskningsstudie  

 

Nedan ger du ditt samtycke till att delta i en forskningsstudie där vi undersöker hur 

samhällskunskapslärare upplever samt hanterar den ekonomirelaterade undervisningen i 

kurserna 1a1 samt 1b. All information du som informant lämnar under studien behandlas 

under sekretess och du som person kommer i studien att vara anonym. Läs igenom detta 

noggrant och ge ditt medgivande genom att skriva under med din namnteckning längst ned.  

 

Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om hur den 

kommer att gå till och den tid den tar i anspråk.  

 

Jag har fått tillfälle att få mina frågor angående studien besvarade innan den 

påbörjas och vet vem jag ska vända mig till med frågor.  

 

Jag deltar i denna studie helt frivilligt och har blivit informerad om varför vi har 

blivit tillfrågade och vad syftet med deltagandet är.  

 

Jag är medveten om att vi när som helst under studiens gång kan avbryta mitt 

deltagande utan att jag behöver förklara varför.  

 

Jag ger detta medgivande förutsatt att inga andra än de forskare som är knutna till 

studien kommer att ta del av det insamlade materialet.  

 

 

 

 

 

 

Halmstad den … / … 2017  

 

…………………………………… ……………………………………  

Namnteckning       Namnförtydligande  
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