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Sammandrag 

Denna kvalitativa studies syfte är att undersöka karaktären hos tre kursplaner i samhällskunskap 

för gymnasiet, LGY70, LPF94/GY2000 och LGY11. Studiens forskningsfråga preciserar att 

det är målen i ovan nämna kursplaner som ska undersökas där det rent konkret handlar om att 

klargöra interna- respektive externa samt kombinationsmål i de tre kursplanerna för att bedöma 

kursplanernas helhetskaraktär.  

Ämnet samhällskunskap kan uppfattas som ett dikotomiskt uppbyggt ämne, där kunskap och 

fostran kan ställas i konfrontation med varandra, även om lärare som frontlinjebyråkrater måste 

förena båda aspekterna i klassrummet. Dikotomin verkar kunna uppfattas som att det i vissa 

tider rått kunskapsfokus medan det i andra rått fostransfokus Detta i kombination med ämnets 

tvärvetenskaplighet och förhållandet mellan hur elever bäst lär sig och förstår samhället, 

antingen först genom begrepp och strukturer för att sedan förstå helheten, eller tvärtom, 

motiverar att undersöka vilket mönster som finns i kursplanerna. 

Studiens metoder har varit en hermeneutisk kvalitativ textanalys där ett analysverktyg har 

utvecklats för att kategorisera interna- och externa mål till en helhetskaraktär i kursplanerna.  

Studiens resultat visar på en klart övervägande intern karaktär i de tre kursplanerna som helhet, 

som manifesterar sig lite olika beroende på vilket sätt den interna karaktären tar sin form i 

kursplanerna. LGY70 är uteslutande intern. LPF94/GY2000 har övervägande intern karaktär 

med betydelsefulla inslag av medborgerliga dygder medan LGY11 är klart internt dominerad 

med en större balans gällande de interna målen i förhållande till de andra kursplanerna.  

Studiens huvudsakliga slutsats visar på en intern kontinuitet och dynamisk sammankoppling 

mellan kunskap och fostran i samhällskunskapsämnet. 
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Abstract 

This qualitative study aims to investigate the nature of three syllabus in social studies for high 

school, LGY70, LPF94/GY2000 and LGY11. The study's research question specifies that it is 

the objectives of the above-mentioned syllabus which are to be investigated. Specifically, this 

study deals with clarifying internal, external and combination objectives in the three syllabus 

to assess overall syllabus character. 

Social studies can be perceived as a dichotomously structured subject, where knowledge and 

virtue appear to be in confrontation with each other, even though teachers, as frontline 

bureaucrats, must unite both aspects in the classroom. Combined with the social studies 

subject’s interdisciplinary nature and the relationship between how students best comprehend 

society, either by concepts and structures to then understand the society as a whole, or vice 

versa. This motivates investigating what pattern could be found in the syllabus. 

The methods of this study has been a hermeneutically qualitative text analysis where an analysis 

tool has been developed to categorize internal and external objectives into a perception of the 

whole character in the syllabus. 

The results of this study shows a distinct predominant internal nature of the three syllabus as a 

whole, manifesting a little differently depending on which way the internal nature take its shape 

in the syllabus. LGY70 is entirely internal. LPF94/GY2000 has a predominantly internal nature 

with significant elements of civic virtues while LGY11 clearly is internally dominated with a 

more apparent balance regarding the internal objectives in relation to the other syllabus.  

The main conclusion of this study demonstrates an internal continuity and dynamic 

interconnection between knowledge and virtues for social studies. 
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1. Inledning 

I 1948 års skolkommission fastslås att skolans främsta uppgift är att fostra demokratiska 

medborgare. Kommissionen antyder att en sådan målsättning förutsätter att fria personligheter 

tillåts verka i skolan utan påtryckningar från demokratisk-politiska doktriner. Skolan ska inte 

vara auktoritär vilket den skulle bli om politiken genomsyrar skolan, även om det handlar om 

demokratiska politiska budskap. Den demokratiska undervisningen skall istället vila på 

vetenskaplig objektivitet och eleverna ska erbjudas de stora viktiga samhällsfrågorna och 

problemen på ett sätt så att de själva söker sin personliga ställning. För att kunna utveckla en 

känsla och vördnad inför människovärde, fred och frihet måste formerna för detta vara helt fria 

och inte styrda åt något särskilt håll. Likriktning och att stöpa alla elever i samma form är på så 

sätt inte vägen att vandra mot skapandet av den demokratiska medborgaren.1 

Konsten att helt klargöra samhällskunskapsämnets karaktär är ingen enkel uppgift, då ämnet 

kan ses ur flera olika perspektiv. Samhällskunskapsämnet är till sin natur tvärvetenskapligt, och 

innehåller flera olika akademiska discipliner så som statsvetenskap, sociologi och 

nationalekonomi, för att nämna några. Dessa olika discipliner kan appliceras på olika 

samhällsfrågor, och genom begrepp, modeller och metoder kan samhällsfrågor förklaras och 

begripas på olika sätt.2 

Ämnet kan också sägas innehålla en slags motsättning mellan det vetenskapliga, där 

självständigt kritiskt tänkande ställs i relation till den normativa kraft som verkar finnas i 

samhället. Motsättningen består i det att den normativa, socialiserande, kraften fungerar 

värdebevarande och konservativt medan den vetenskapliga kritiska och kognitiva delen istället 

verkar aktivt och prövande av sin omgivning. Dock är dessa två delar inte fullständigt 

oförenliga med varandra. Medborgerlig fostran baseras nämligen på kunskaper om samhället, 

där kritiskt tänkande anses eftersträvansvärt.3  

Det verkar gå att skönja en viss dikotomisk indelning av samhällskunskapsämnet där kunskap 

och fostran ställs emot varandra. Agneta Bronäs redogör med stöd av forskare som gjort 

läroboksanalyser för hur ämnet skiftat genom historien gällande fokus. Diskussionen verkar i 

vissa tider haft kunskapsfokus och i andra tider haft fostransfokus. Det ska inte förstås som att 

det i kunskapsfokustider inte funnits fostran överhuvudtaget, men tyngdpunkten skiljer. 

                                                 
1 SOU 1948:27, s 3 
2 Skolverket, GY11, s 143 
3 Långström. S. och Virta. A., Samhällskunskapsdidaktik, 2011, s 18 
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Kunskapsfokus gällde främst under 1950, 60 och fram till mitten av 70 talet. Två ting verkar ha 

varit centrala, dels att kunskap om samhällets byggnad och livsvillkor är ramen som sedan 

inbjuder till en känsla för ansvar och kärlek till fosterlandet. Kunskapen ska alltså sätta ramen 

för fostran. Kunskapsfokus stärks ytterligare under början av 70-talet då vetenskap och 

utveckling dominerar som svar på näringslivets krav. Sedan förskjuts fokus mot fostran under 

1980 talet då frågor om jämställdhet kommer med. Här skiftar kunskapsfokuset över till 

fostransfokus. Elever får kunskap om biologiska skillnader mellan könen, men den största 

kraften läggs på attitydbearbetning av gamla vedertagna sanningar.4 

Det verkar också finnas en slags motsättning mellan samhällskunskapsämnets verkliga roll. 

Huruvida ämnet ska fokusera på kunskap, begrepp och teorier för att därefter skapa förståelse 

för samhället, eller om ämnet istället ska anta en mer fostrande roll, med livet och samhället 

utanför skolan som fokus, förefaller inte direkt konsekvent. Jörgen Johansson m.fl. har gjort en 

studie där lärare i samhällskunskap har intervjuats kring deras undervisning i ämnet. Ett 

huvuddrag i intervjuerna är att lärarna uppfattar sitt ämne på olika sätt, särskilt gällande 

didaktiska metoder. Johansson m.fl. noterar också att ämnet skiftat fokus genom historien, från 

att ibland ha en mer tydlig fakta och kunskapsinriktning till att emellanåt ha en mer 

fostranscentrerad prägel. Är dessa poler av fokus motstridiga? Att lärare behöver kunna vistas 

på både kunskapspolen och fostranspolen synliggörs av Johansson m.fl., Det går inte att endast 

äga goda ämneskunskaper i ämnet för att undervisningen skall bli lyckosam. Man behöver en 

kombination av ämneskunskaper och förmåga att hantera ämnets normativa karaktär samt 

värderingar i allmänhet.5 

Ett ytterligare försök till uppdelning synliggörs genom Tomas Englunds typologi över ämnet 

samhällskunskap. Englund menar att det för samhällskunskapens karaktär går att finna olika 

kategorier där ämnets innehåll, syfte och arbetssätt kan rymmas. Englund talar bland annat om 

traditionell värdebaserad medborgarfostran, alltså en slags nationell fostran med 

lydnadsanspelningar, som en del av ämnets karaktär. Englund diskuterar vidare att ämnet också 

kan vara s.k. samhällsvetenskapligt inriktad samhällskunskap, där de akademiska disciplinerna 

som utgör samhällskunskap används som bas.6 

                                                 
4 Bronäs. A., Kobran, nallen och majjen, 2003, s 189-195 
5 Johansson. J. m.fl., Gymnasielärares syn på demokrati, kunskap och värderingar och hur denna påverkar 

undervisningen i demokrati- och värdegrundsfrågor, s 10f 
6 Uljens. M m.fl., Didaktik, 1997, s 140 
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Samhällskunskapsämnet skulle kunna sammanfattas till tre arenor, som alla påverkas av 

varandra. Den första arenan kan kallas formuleringsarenan, där läro- och kursplaner tillkommer 

i syfte att skapa ramar för vad eleverna ska lära sig. Det som står i läro- och kursplaner 

behandlas sedan på transformeringsarenan, där innehållet tolkas och omsätts från teoretiskt stoff 

till praktiskt undervisningsinnehåll och undervisningsmetoder. Den tänkta undervisning som 

transformeringen medför visualiserar sig slutligen på realiseringsarenan, där själva 

undervisningen äger rum i klassrummet. Det är inte så enkelt att staten skapar material på 

formuleringsarenan varvid lärare sedan tolkar materialet på transformeringsarenan till 

undervisning och eleverna på realiseringsarenan slutligen tar del av undervisningen. Olika 

aktörer påverkar i olika arenor. Staten skapar läro- och kursplaner men är också ansvariga för 

tillsyn i skolan liksom lärare inte bara verkar på transformeringsarenan utan även kan delta i 

läro- och kursplansutformning. Elever i sin tur kan välja att helt förkasta innehållet i 

undervisningen varvid nytt stoff får tas fram.7 Möjligen kan det vara så att en mer entydig 

styrning är möjlig genom systemet med en mer detaljerad kursplan. 

Genom de kopplingar som finns mellan de olika arenorna går det att skilja på naturorienterande 

och samhällsorienterade ämnen. Medan naturorienterande ämnen ofta åtnjuter konsensus 

gällande läroplan och lärares uppfattning om stoff samt bedömning, råder motsatt scenario i 

samhällsvetenskapliga ämnen. Samhällsvetenskapliga ämnen, som är svagt inramade, 

innehåller stora tolkningsskillnader lärare emellan beträffande kursplan. Nu är detta på väg att 

justeras med förekomst av nationella prov och mer detaljrikedom i kursplanerna. Intresse, 

kunskap och erfarenhet är några egenskaper som påverkar lärarnas stoff olika på 

realiseringsarenan i samhällsämnen.8  

Ovanstående diskussion tar avstamp in i förestående uppsats. Som blivande lärare har jag vistats 

i transformeringsarenan, där tolkningsarbete av kursplanen medfört konkret undervisning, och 

realiseringsarenan, där sjösättningen av den konkreta undervisningen utövats genom VFU. 

Denna uppsats ämnar synliggöra samhällskunskapsämnets karaktär på kursplansnivå genom att 

undersöka tre kursplaner i Samhällskunskap på gymnasiet, LGY70, LPF94/GY2000 och 

LGY11. Detta för att dels öka förståelsen för formuleringsarenan, men även upptäcka var 

karaktären gällande målbeskrivning finns i kursplanerna, för att bättre kunna utföra mitt jobb 

på transformeringsarenan och i förlängningen realiseringsarenan. Med tanke på den hårda 

debatt som förs om skolan, där den senaste inriktningen varit att komma bort från flum och 

                                                 
7 Linde. G., Det ska ni veta!, 2012, s 64f 
8 Ibid, s 64f 
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närma sig kunskapen mer9, finns det anledning att se hur detta kan ta sin form i kursplaner både 

gällande och icke gällande sådana för att bättre förstå helheten. Med tanke på hur ämnet kan 

uppfattas som dikotomiskt är det också motiverat att undersöka vilket mönster kursplanerna 

har. 

Frågan tycks av Bronäs diskuteras som tydliga brott genom historien, där det går att utläsa vilket 

fokus som gällt i en viss tid, både tydligt och implicit i läroböcker. Genom Englund får vi veta 

att ämnet samhällskunskap kan karakteriseras genom olika fokus där en tydlig uppdelning gjorts 

mellan dels det mer vardagliga fostransuppdraget och det mer akademiska kunskapsuppdraget. 

Johansson m.fl. noterar att lärare i samhällskunskap har samma kursplan att utgå från men att 

metoderna att hantera didaktiska aspekter av ämnet kan skilja oerhört mycket lärare emellan.  

Det är också min uppfattning att en kursplansanalys kan visa på trender som möjligen kan verka 

som en markör för framtida kursplaner. Detta kan innebära en smidig anpassning för en lärare 

i övergångsfasen när LGY11 så småningom uppdateras.  

Slutligen är det studiens ambition att med en kursplansstudie komplettera de erfarenheter som 

erhållits under min utbildning. Intervjuer med andra lärare i andra uppsatser, samtal och 

bollning av idéer med VFU-handledare samt seminariediskussioner om didaktiska metoder på 

universitetet tillsammans med både lärarutbildare och andra studenter har varit återkommande 

inslag. Det är viktigt att granska innehåll i kursplaner för att på så vis bredda grunden inför 

kommande yrkesutmaningar. Kursplanen verkar som en av två framtida chefer för en lärare, då 

både styrdokumentens- och rektorns direktiv är det som gäller för yrket. Lärare behöver kunna 

tyda kursplanen både rent konkret vad som ska tas upp i kursen, men också på vilket sätt det 

ska genomföras. Vilka värderingar ska innehållet genomsyras av? Ska det inte vara några 

värderingar alls? Eller är en kombination att föredra? Vad står med och varför? Jag tror, genom 

att göra en kursplansstudie, att min egen förståelse för hur en kursplan är uppbyggd ökar och 

hur den egentligen ska verka och det är något alla lärare behöver öva sig i, särskilt i början av 

yrket. 

Samhällskunskapsämnets karaktär verkar kunna uppfattas på många olika sätt. Denna studie 

undersöker karaktären för kursplanerna i samhällskunskap, LGY70, LPF94/GY2000 och LGY 

11. Karaktären i detta fall innebär vilken typ av kunskap som genomsyrar kursplanerna med 

målsättningen att visa ämnet ur ett kontinuitetsperspektiv. 

                                                 
9 http://www.skolvarlden.se/artiklar/kunskapsskola-mot-flumskola, använd den 25 maj 2014 

http://www.skolvarlden.se/artiklar/kunskapsskola-mot-flumskola
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1.1 Syfte 

Genom att klargöra vilken typ av kunskap som återfinns i kursplanerna LGY70, 

LPF94/GY2000 och LGY11 är syftet med uppsatsen att undersöka samhällskunskapsämnets 

karaktär på kursplansnivå för gymnasiet.  

1.2 Forskningsfråga 

 Vilken karaktär har målen i samhällskunskapsämnet för LGY70, LPF94/GY2000 och LGY 

11? 

1.3 Teoretiska utgångspunkter 

Med interna och externa mål görs ett försök att se ämnet ur ett annat perspektiv, där kunskap 

och fostran inte ställs i direkt konfrontation med varandra. Ambitionen är istället att utgå från 

ett mer praxisnära synsätt på kursplanerna då lärare har två uppdrag att förena i klassrummet, 

kunskap och fostran. Hur målen karakteriseras i kursplanerna, är studiens forskningsfråga, och 

detta görs genom att granska interna- och externa sådana. Genom detta perspektiv är ambitionen 

att visa på en kontinuitet gällande hur kursplanerna är utformade samt att interna- och externa 

mål inte ska uppfattas som helt motstridiga, utan att de måste förenas i den konkreta 

undervisningen. 

Nedan presenteras de begrepp som är viktiga för att förstå studiens resultat. Begreppen 

härstammar ursprungligen från engelsk didaktikforskning kring historieämnet och har använts 

av Ingrid Mossberg Schüllerqvists i hennes doktorsavhandling, Läsa texten eller 

”verkligheten”. Avhandlingen som Schüllerqvist gjort behandlar svenskämnet10 och jag menar 

att indelningen interna/externa mål är överförbar till samhällskunskapsämnet också.  

Ann Bernmark Ottosson har gjort en studie, Ämnesdidaktiska insikter och strategier, där erfarna 

lärare intervjuats kring sin uppfattning om hur de undervisar i ämnet. Tydligt är att alla lärarna 

ofta utgår från en samhällsfråga/samhällsproblem som är aktuell. De understryker vikten av 

goda ämneskunskaper för att kunna fokusera på eleven som de säger sig vilja utveckla goda 

relationer till. Målet för lärarna är att ge kunskap, få eleverna att reflektera samt att de ska bli 

aktiva samhällsmedborgare.11 Det blir för mig uppenbart att lärare i klassrummet verkar 

använda både interna och externa mål i sin undervisning, de båda delarna utesluter inte 

varandra, utan verkar istället vara beroende av varandra 

                                                 
10 Schüllerqvist Mossberg. I., Läsa texten eller ”verkligheten”, 2008 
11 Bernmark Ottosson. A., Ämnesdidaktiska insikter och strategier, 2009 s 77f 
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Jag kommer att formulera om de exempel som finns från historiedidaktiken gällande interna- 

och externa mål så att de passar in med samhällskunskapsämnet. Där historiedidaktiken pratar 

kring fakta och färdigheter som att förstå skillnaden mellan BC (Before Christ) och AD (Anno 

Domini) eller bakgrundsfaktorer till den franska revolutionen, så skapar jag exempel som 

istället kan vara EU:s politiska struktur. 

1.3.1 Interna mål 

Ursprungligen ”intrinsic aims”, men här väljer författarna att kalla dem interna mål, innebär att 

ämnet ska ge eleverna kunskaper inom ämnet12 där exempelvis ämnets centrala begrepp ingår13. 

Det kan, som John Slater menar, mer konkret handla om kausala förhållanden kring specifika 

fenomen i samhällskunskapen, eller olika faktaredogörelser för exempelvis EU:s politiska 

struktur. Det handlar på den interna nivån om att möjliggöra och säkerställa att eleverna 

tillskansar sig viss kunskap, som att lära sig arbeta med källkritik eller förstå de mänskliga 

rättigheterna. Den interna nivån kan alltså bara öppna de dörrar som krävs och möjliggöra för 

en elev att utveckla en viss egenskap, själva valet att ändra eller förstärka ett beteende, att bli 

mer tolerant eller mer demokratisk, är upp till eleven själv här.14 

Som tidigare nämnt kan interna mål uppfattas som kausala förhållanden kring olika 

samhällsfenomen. Slater menar också att orsaks- och verkan scenarier måste sättas in i en rimlig 

kontext eftersom fakta utan förankring i något egentligen inte kan förklara eller motivera 

fenomenet15. 

1.3.2 Externa mål 

Ursprungligen ”extrinsic aims”, men här väljer författarna att kalla dem interna mål, innebär att 

kunskaper utanför ämnet lärs in av eleverna. Ämnet ses som ett verktyg för att förstå sig själv 

och sin omvärld.16 De externa målen kan uppfattas som medborgerliga dygder och som 

förmågan att helt enkelt klara sig i livet på ett bra sätt.17  

Mer konkret kan de externa målen sägas vara att rätta sig efter vissa normer och utveckla 

tolerans inför något eller förmågan och viljan att delta i det demokratiska samhället som en 

ansvarsfull och aktiv medborgare. De externa målen verkar på ett högre och bredare plan, där 

syftet är att förändra- alternativt bevara eller förstärka ett samhällsfenomenens funktion och 

                                                 
12 Schüllerqvist Mossberg. I., s 50 
13 Osbeck. C. och Schüllerqvist B, Ämnesdidaktiska insikter och strategier, 2009, s 223 
14 Husbands. C., Kitson. A. & Pendry A., Understanding history teaching, 2003, s 29 
15 Ibid, s 30 
16 Schüllerqvist. I. s 50 
17 Osbeck. C & Schüllerqvist B., s 22 
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struktur.18 Anders Broman menar i sin avhandling, Att göra en demokrat, att 

samhällskunskapsämnet har ett extra ansvar och en särskild dignitet gällande 

demokratifostran.19   

Slater menar att man helt klart kan utgå från de externa målen i undervisning, som exempelvis 

att anamma ett tolerant förhållningssätt för att sedan hantera frågan med interna måls metoder.20 

De externa målens mer breda samhällssyn innefattar att eleven antar en livslång lust till lärande 

inom samhällskunskapsämnet och samhället. Här ingår att elever med nyfikenhet utforskar sin 

omvärld och känner en glädje med sina förvärvade kunskaper.21 

1.3.3 Kombinationsmål 

De mål som inte helt klart kan kategoriseras som antingen interna- eller externa mål kallar 

Ingrid Schüllerqvist för kombinationsmål. Här är det inte fullständigt tydligt huruvida ett 

fenomen är helt internt- eller externt i sin utformning. Det handlar istället om målskrivningar 

där de externa målen är beroende av de interna. Det är alltså en förutsättning att skriva med 

interna mål för att i slutändan nå de externa målen.22 

1.3.4 Icke mål 

Formuleringar som varken antyder en intern, extern eller kombinationsmässig målbeskrivning 

väljer jag att inte granska i studien. Det kan exempelvis vara mål där det inte går att fastställa 

antydan eftersom de saknar innehåll om just mål, alltså vad eleven ska lära sig alternativt 

uppmaningar om önskvärt beteende eller liknande. Beskrivningar om vilken metodik som ska 

eller kan användas i ämnet kan förvisso förstås tolkas som att vissa beteenden är önskvärda, 

men i studien kommer inte dessa att redovisas.  

 

 

 

 

 

                                                 
18 Husbands. C., Kitson A., & Pendry A., s 29 
19 Broman. A., Att göra en demokrat, 2009, s  
20 Husbands. C., Kitson A., & Pendry A., s 29 
21 Ibid, s 32 
22 Schüllerqvist. I., s 50f 
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1.4 Disposition 

Kapitel 1 inleds med en beskrivning av vad samhällskunskapsämnets mål var när det kom till 

samt olika sätt som ämnet kan förstås. Vidare följer studiens syfte och forskningsfråga för att 

sedan utmynna i de teoretiska utgångspunkter som studien vilar på. Här klargörs vad interna, 

externa och kombinationsmål är. Kapitel 1 avslutas med studiens disposition. 

Kapitel 2 utgör studiens bakgrund, där samhällskunskap ytterligare problematiseras och visas 

ur olika perspektiv. Kapitlet har först en läroplansteoretisk del och avslutas med en del kring 

själva samhällskunskapsämnet. 

Kapitel 3 handlar om de metoder, urval, avgränsningar, samt det analysverktyg som använts 

för att granska kursplanerna. Kapitlet har också en del kring hur studien genomförts. 

Kapitel 4 innehåller studiens resultat. Här följer de olika kursplanerna efter varandra i 

ordningen, LGY70, LPF94/GY2000 och LGY11. För respektive kursplan klargörs vad som 

uppfattas som interna, externa samt kombinationsmål. För varje del finns kommentarer av 

forskaren, för att underlätta för läsaren hur målen klassificerats. 

Kapitel 5 utgör studiens slutsatser och analyser. Även här följer ordningen den i kapitel 4, och 

de olika kursplanerna namnges. Namnet ska underlätta för läsaren, samt ge en indikation på 

vilket innehåll som respektive kursplan har.  

Kapitel 6 är studiens diskussionskapitel, där hela studien knyts ihop. Problematisering kring 

hur ämnet kan uppfattas lyfts samt förslag på framtida forskning. Avslutningsvis finns en 

redogörelse över hur forskaren känner sig inför kommande yrkesroll. 

Sist följer studiens referenser över de verk som ingått i studien. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel kommer två aspekter av läroplansteori att föras. Den första är en generell 

redogörelse över vad kunskap kan vara och vad som styr urvalet i en läroplan. Här är tanken att 

ta avstamp från inledningskapitlet med de frågor som avslutade kapitel 1 kring vad som kommer 

med i en läroplan och de värderingar som styr. Vidare kommer diskussionen smalna av mot 

kursplaner i just ämnet samhällskunskap. Det blir alltså en slags genomgång av de tre arenorna, 

som omnämndes i inledningskapitlet. Formuleringsarenan, transformeringsarenan och 

realiseringsarenan.  

2.1 Läroplansteori 

Samhället är komplext till sin karaktär. Politiska och ekonomiska system sammanlänkas idag 

både nationellt och internationellt. Vi tar del av krig och terror på olika platser i världen genom 

olika medier. Traditionella välfärdsinstitutioner som skola och vård kan drabbas av 

nedskärningar. Kulturer sammanflätas och utbyter traditioner sinsemellan, vissa tycker inte om 

det medan andra välkomnar det. Det sätt som framtidens medborgare ska lära sig något om 

samhället, vad som sker där och hur de ska agera, är av intresse för skolan. Det går att diskutera 

hur barn och ungdomar bäst lär sig leva i ett samhälle. Fokus kan ligga på hur politiska 

institutioner hänger samman så som riksdag, regering och kommun och anta ett 

statsvetenskapligt perspektiv. Fokus kan också ligga på ekonomiska strukturer och flöden varpå 

det då blir ett nationalekonomiskt perspektiv eller så läggs fokus på samhällets skiktning i klass, 

kön och diverse statusgrupper för att istället bli sociologiskt till sin natur.  

Det kanske istället är så att de inramade kunskapsbitarna som ovan nämnts borde bytas ut mot 

mer vidsträckande fostran till aktiva, solidariska samhällsmedborgare som vet hur de ska agera 

tillsammans med andra i samhället för sitt eget och samhällets bästa. Hur man än väljer att se 

på skolan och ämnet samhällskunskap så är det ett ämne som kan karakteriseras som fragment 

som tillsammans bildar en helhet, eller tvärtom.23 

Inom utbildning och skola är frågan om vad som anses vara kunskap en av de mest 

grundläggande aspekter för hela läroplansteorin. Vilken kunskap som är viktig för kommande 

generationer, hur skolan ska organisera sin bedömning av dessa kunskaper och vilka 

                                                 
23 Bronäs. A. & Selander. S., Skolämne i kris, 2002, s 74f 
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lärarkompetenser som blir centrala för att eleverna ska uppnå de önskvärda kunskaperna, är ett 

samspel som bör ges stort utrymme i diskursen.24 

När utbildning sker i någon form av organiserad verksamhet, som fallet är i en skola, uppstår 

behovet att göra ett urval av kunskaper som är värda att förmedla. Det går att ställa sig frågan 

vem eller vilka som har rätten att välja ut den kunskap som hamnar i läroplaner. Om det är 

läroplansförfattarna eller de som sedan ska omsätta stoffet i skarpt läge, lärarna, som har 

företräde att välja ut relevant innehåll, är en fråga som går att se ur olika perspektiv. Vem som 

än väljer ut innehåll, gör också ett subjektivt ingrepp i elevers livs- och åskådningsvärld. 

Läroplansinnehållet får således möjligheten att för andra tala om vad som anses vara viktigt att 

kunna.25 

Linde lyfter begreppet läroplanskoder, ursprungligen myntat av Ulf P. Lundgren. 

Läroplanskoder är helt enkelt de normer som styrt innehållets utformning i läroplaner. Det finns 

fem kategorier. Den första, klassisk läroplanskod, har syftet att bidra med bildning och även att 

förmana människan mot ett visst ideal som ofta påminner om fornstora dagar. Vidare följer den 

realistiska läroplanskoden som vill erbjuda förståelse av världen genom vetenskapen. Här 

handlar det om att rusta elever med ett vetenskapligt förankrat synsätt som ska användas senare 

i livet och inte direkt på arbetsmarknaden efter avklarade studier. En annan läroplanskod är den 

s.k. moraliska läroplanskoden, som har syftet att bibringa en viss moral och lojalitet med vissa 

värderingar. Från att ha handlat om katekesläsning och patriotism kom moralen att skifta efter 

andra världskriget till respekt för oliktänkande och minoriteter samt med demokratiska värden 

som identifieringsplattform. Den näst sista koden, rationell läroplanskod, har ett klart nyttotänk 

i sin utformning. Skolor ska bedriva undervisning som motsvarar samhällets behov, alltså 

förbereda för eleven på praktiska handlingar i samhället. Matematikundervisning och språk för 

handelsbranschen kan vara ett exempel. Slutligen finns aristokratisk läroplanskod. Syftet här är 

att med utgångspunkt i de gamla ridderliga internatskolorna, särskilja eleverna från annat s.k. 

”vanligt folk”. Särskiljningen ska inte förstås som att utbildningen har en högre kvalitet, utan 

att ett visst sätt att föra sig dominerar, exempelvis språkligt, som ska visa att man tillhör ett 

finare samhällsskikt än andra.26 

Skolan och dess läroplaner har genom åren förändrats markant. Från att ha haft en stark 

koppling till kristendomen och kyrkan, fungerar idag skolan frikopplat från direkt 

                                                 
24 Englund. T. m.fl., Vad räknas som kunskap, 2012, s 5 
25 Linde. G., Det ska ni veta!, 2012, s 7f 
26 Ibid, s 39ff 



11 
 

religionsstyrning. Även statens roll har förändrats. Genom läroplanen LPO/LPF 94 så försköts 

statens centrala detaljstyrningsskola som gällt tidigare till en decentraliserad mål- och 

resultatinriktad skola i kommunal regi. Statens roll här kom att hamna på ett översiktligt plan, 

ansvarig för skolverksamhetens ramar, medan kommunerna skulle ansvara för realiseringen av 

ramarna. Målen som formulerades i LPO/LPF 94 kom att bli öppnare för tolkning och mer 

anpassade för lokala skillnader. I takt med att nationella gränser allt mer sammanflätades skulle 

dessutom även innehållet förändras. Med internationella organs, som OECD, PISA och EU:s, 

intresse för skolan kom mjuka styrningsvärden, som exempelvis ett slags skolkvitto på hur bra 

varje lands skola är i PISA undersökningar, att prägla svensk och internationell skola. Detta 

skulle också bidra till ett behov av en mer problematiserad läroplan och skola.27 

Skolan kom att bli en skola för bildning, som också utredningen inför LPO/LPF94 kallades, 

och den tog fasta på de geopolitiska förändringarna som skett i Europa tillsammans med, som 

följd, mångkulturella samhällen och miljö- och kommunikationsteknikens framsteg. 

LPO/LPF94 kom att utformas som så att innehållet skulle avgöra de stora nationella direktiven 

på vad eleverna skulle lära sig och uppnå. Det var sedan upp till skolan och läraren att bäst finna 

de metoder och stoffinnehåll som kunde motsvara målen. För att försöka motverka en tänkt 

differentiering skolor och kommuner emellan, infördes nationella prov i årskurs fem och nio. 

Det fanns i LPO/LPF 94 ett dubbelsidigt mål med undervisningen. Dels mål att uppnå och dels 

mål att sträva efter. Det fanns alltså dels en kortsiktig lägsta kunskapsnivå som eleverna skulle 

uppnå och dels ett långsiktigt bildningsuppdrag med fokus på värdegrundsarbete, som skulle 

harmoniseras.28 

När LGR/LGY11 så småningom inrättades var bakgrunden till förändringen att skolan under 

tidigare läroplan varit onödigt otydlig och det tvådelade målsystemet ansågs rörigt för lärarna. 

”Tydliga mål och kunskapskrav” kom utredningen inför LGR/LGY11 att kallas med 

utgångspunkten i att skolan förvisso varit positiv i det att den pedagogiska friheten säkerligen 

bidragit till att skolan utvecklats, men att lärarnas tolkningsutrymme också bidragit till en 

bristande likvärdighet, då så många olika sätt fanns att bruka läroplanen. Likvärdighetens vikt 

sätts alltså här högre än lärarnas professionella urvalskompetens. För att ytterligare stärka 

likvärdigheten inrättades nationella prov i årskurs tre, sex och nio, där de nationella proven 

också skulle väga tyngre i bedömningssammanhang, än vad de gjort tidigare.29 

                                                 
27 Nordin. A., Vad räknas som kunskap, s 179 ff 
28 Ibid, s 184ff 
29 Nordin. A, s 187ff 
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Anna Karlefjärds avhandling, Att rymmas inom sitt friutrymme, ger perspektiv på spänningen 

mellan dels politiska direktiv från de som bestämmer och dels den kontext i vilken lärare möter 

medborgare, elever och föräldrar. Med stöd från Michael Lipskys konstruktion, 

frontlinjebyråkrat, kan dynamiken mellan kursplan och lärare förstås. En frontlinjebyråkrat är 

en tjänsteman som verkar som knytpunkt mellan direktiv och önskningar från högre ort och 

förväntningar, krav och behov underifrån, d.v.s. från medborgare. Lipsky menar att 

policydokument, som kursplaner för skolan, ofta blir generellt utformade eftersom det är 

mycket svårt att författa riktlinjer som ska täcka in alla tänkbara sammanhang som kan uppstå 

i skolan. Frontlinjebyråkratens uppgift är sedan att på ett professionellt vis sålla i djungeln av 

tänkbart innehåll så det motsvarar både direktiven ovan och behoven underifrån.30 

2.2 Samhällskunskapsämnet 

Ämnet samhällskunskap, eller medborgarkunskap som det först kallades, uppstår i diskursen 

på 1930 talet i Sverige. På den tiden handlade det om att lära sig de rättigheter och skyldigheter 

som den allmänna rösträtten innebar samt en beskrivning av samhällets funktion och 

organisation med målsättningen att medborgarna skulle kunna verka självständigt på ett 

insiktsfullt sätt.  

Under 1950 talet utvecklades samhällskunskapsämnet till ett modernt ämne i skolan med inslag 

av bland annat nationalekonomi, sociologi, kulturantropologi och statskunskap. Tanken var att 

människan skulle se samhället ur flera olika perspektiv. Utmärkande för tiden 1960-1980 är 

stoffträngseln. Ämnet hade här delats in i flertalet huvudmoment så som bebyggelse, 

befolkning, näringsliv och samhällsekonomi för att nämna några som talade om vad staten 

menade att medborgaren behövde kännedom kring för att kunna fungera i samhället. 1980 talet 

och framåt så hamnar eleven och elevens tänkande mer i centrum för ämnet. Genom att 

problematisera omvärlden skulle samhället göras förståeligt. Mängden stoff skulle minska och 

istället skulle ett processbaserat tillvägagångssätt forma eleverna att bli ansvarstagande, kritiska 

och flexibla medborgare.31 

Samhällskunskapsämnets kunskapskaraktär kan sorteras i olika nivåer enligt Virta och 

Långström. När man i ämnet talar om olika begrepp och strukturer, som exempelvis demokrati, 

förvaltning eller globalisering kan begrepps- eller strukturkunskaperna anta ett mikroperspektiv 

eller ett makroperspektiv. Mikroperspektivet innebär att kunskaperna angår eleverna på ett 

                                                 
30 Karjefjärd. A., Att rymmas inom sitt friutrymme, 2011, s 12 och 15 
31 Bronäs. A. & Selander. S, s 75ff 
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livsnära vis. Det innebär praktiska kunskaper om hur samhället fungerar, kunskaper som kan 

överföras direkt från skolbänk till samhällsmedborgare, ett slags vardagligt perspektiv. 

Makroperspektivet å andra sidan hanterar de stora strukturerna och flödena kring kunskapen i- 

och om samhället. Det handlar alltså om fenomen som indirekt påverkar varje människa, 

ramarna för hur individen lever och handlar, ett slags vetenskapligt perspektiv. Alla människor 

lever i båda dessa spektrum, i olika grad, varpå utmaningen består i att sammankoppla mikro- 

och makronivå för kunskap i ämnet. Hur man påverkas av stora internationella institutioner i 

det vardagsnära livet är viktigt för att ämnet ska bli begripligt för elever.32 

Ämnet har också ett element av socialisation där kunskapen blir subjektiv till sin form. Här 

handlar det om för individen att bli medlem rent kulturellt i det samhälle hon förbereds inför. 

På detta vis kan kunskaper i och om samhället sättas i en för individen meningsfull kontext. 

Processen, som sker över tid, kan ha olika form och mål. Det kan handla om en politisk 

socialisation där det går ut på att bli en medlem i det politiska systemet, en ekonomisk 

socialisation där man ska kunna leva i ekonomiska principer för samhällslivet eller ett 

sociologiskt perspektiv, där identitet i en samhällskontext utvecklas. Hela skolan har en 

socialiserande och fostrande roll och samhällskunskapsämnet får möjligen ett extra ansvar just 

för att innehållet i ämnet handlar om hur samhället fungerar. Centralt för socialisationen är den 

balansgång som krävs mellan överförande av rådande eller önskvärda värderingar kontra 

förmågan att kritiskt ifrågasätta och förändra samhället. I dagens samhälle krävs en dos av båda 

sidor för att socialisationen ska bli mest lyckosam. Socialisationen blir här både dynamiskt 

prövande av sin omgivning och statiskt bevarande av samma omgivning.33 

Det kan noteras av ämnet samhällskunskap kan ses på många olika sätt och kursplanerna har 

förändrats flertalet gånger genom historien. Centralt blir att som lärare försöka harmonisera 

ämnets två poler, kunskap och fostran, för att få slagkraftig undervisning. Då en kursplan ofta 

konstrueras på ett övergripande vis uppstår rimliga incitament för att anta att denna studies 

resultat kommer kunna visa på att även om förändringar skett, så bör skrivningarna ha 

någorlunda gemensam bas. På så vis stärks ambitionen att försöka se ämnet som en dynamisk 

mix mellan kunskap och fostran, men där kunskapen har en framträdande roll oavsett kursplan, 

eftersom kursplaner konstrueras i ett övergripande syfte. 

 

                                                 
32 Virta. A. & Långström S, s 20f 
33 Ibid. s, s 99 
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3. Metod 

Nedan presenteras det urval och avgränsningar som gjorts samt de metoder som studien vilar 

på. Det analysverktyg som använts för att granska målen i kursplanerna redovisas liksom det 

sätt som arbetet med studien genomförts. 

3.1 Urval 

För uppsatsen används tre kursplaner i samhällskunskap på gymnasiet, LGY70, 

LPF94/GY2000 samt LGY11. Genom förarbetsprocessen har valet av vilka kursplaner som 

skall ingå i arbetet varit en viktig del. Det är inte rimligt att på uppsatsens nivå, använda alla 

kursplaner som någonsin gällt i samhällskunskap. Valet på nämnda kursplaner föll genom att 

de håller ett tillräckligt tidsavstånd emellan sig. Även om inte målet är att direkt ställa 

kursplanerna mot varandra, eller de interna- och externa målen i konfrontation, så menar jag att 

med en viss tid mellan kursplanerna ökar chansen att finna tendenser som verkar vara desamma 

över tid och även förändringar som sker. Vidare är det också rimligt att skoldebatten och 

samhället med större trolighet har hunnit förändra sig åtminstone i någon mån under tiden 

mellan kursplanerna. Detta är inget som undersöks i uppsatsen, men det är ett sannolikt 

antagande.  

Eftersom studien behandlar ett dött ting, en kursplan, har inga etiska eller moraliska 

överväganden behövts göras.  

3.2 Avgränsningar 

Endast kursplaner i samhällskunskap på gymnasiet, LGY70, LPF94/GY2000 och LGY11 

kommer användas. Därmed lämnas de mer allmäninriktade läroplanerna utanför uppsatsen, 

liksom kursplaner för grundskolan. Detta kan möjligen verka negativt för uppsatsens syfte och 

frågeställning då mycket av skolans generella demokrati- och fostransuppdrag framkommer i 

läroplanernas värdegrundskapitel. Jag har trots detta valt att lämna läroplansdelen utanför med 

hänvisning till att det är på ämnesnivå som arbetet är inriktat. Studien innebär ett rent 

samhällskunskapsdidaktiskt kunskapsbidrag på kursplansnivå gällande interna- och externa 

mål, då det inte finns någon sådan studie i samhällskunskap i skrivande stund. 

3.3 Textanalys med kvalitativ ansats 

Studien har en kvalitativ ansats. Centralt vid kvalitativ metod är att fokus inte läggs på 

kvantifiering vid insamlingen av data, utan att ordens betydelse som ingår i datan istället är i 

fokus. Även om det finns många olika sätt att beskriva vad kvalitativ forskning är, så kan denna 
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studie sägas innehålla spår av följande. Studien är naturalistisk, i det att den sociala verkligheten 

studeras efter dess termer så som de är, kunskapsteoretisk med klart fokus på en 

interpretativistisk eller tolkningsbaserad, i det att resultatet är en tolkning av den analysapparat 

som studien vilar på och analysapparaten i sin tur är en tolkning av den engelska 

historiedidaktiken.34 

Studien är en kvalitativ textanalys, som kan benämnas på flera andra sätt också, men som i 

denna studie kommer kallas kvalitativ textanalys. Viktigt för den kvalitativa textanalysen är att 

få fram det betydande innehållet för textens syfte. Detta görs genom att läsa texten flera gånger 

noggrant där textens delar, helhet och kontext alla är perspektiv som möjliggör den kvalitativa 

textanalysen.  

Kvalitativ textanalys har två aspekter för bearbetningen av texten. Det ena är att systematisera 

innehållet och det andra är att kritiskt granska innehållet. Systematiseringen kan handla om att 

klargöra tankestrukturen i analysen samt att försöka stringent ordna och klassificera texten. Den 

kritiska granskningen innebär att man kan föra ideologiska eller idékritiska diskussioner. Den 

kvalitativa textanalysen förutsätter också ett metodologiskt enhetstänkande som manifesteras 

genom att argumentationen är tydlig och att tydliga kriterier finns vid slutsatsdragning. Detta 

ska förstås som en teknik för att få ordning och reda i det som studien berättar och som vilar på 

att det finns ett analyserande och preciserande analysverktyg som sedan används på ett 

systematiskt sätt.35 

3.4 Validitet och reliabilitet 

För att bedöma studiens forskningsvärde bör den ställas i ett validitets- och 

reliabilitetsperspektiv. Validitetsvärdet bottnar i huruvida studien mäter det, eller undersöker 

det, som den avser att mäta eller undersöka, och inte något annat. Det bör nämnas att vid en 

kvalitativ studie så menar många forskare att validitet inte är särskilt viktigt, just eftersom 

validitet har så starka kopplingar med mätning av olika saker. En kvalitativ studie mäter inte 

mängd på samma sätt som en kvantitativ studie, så begreppet validitet får mindre betydelse. 

Nackdelen med studiens validitet är att analysverktyget innebär en tolkning av forskaren som 

kan medföra att andra fenomen än just målen kan framträda i resultat, slutsatser och analys.  

Reliabilitet innefattar möjligheten att upprepa genomförd forskning och komma fram till 

liknande slutsatser. Detta är generellt svårt i kvalitativ forskning eftersom den kontext i vilken 

                                                 
34 Bryman. A., Samhällsvetenskapliga metoder, 2011, s 340f 
35 Esaiasson. P., Metodpraktikan, 2011, s 210ff 
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en kvalitativ studie tillkommit är beroende av en mängd förutsättningar. För att studien ska 

kunna bli replikerbar krävs att en ny forskare verkligen sätter sig in i studiens kontext, alltså 

min kontext, annars riskerar den nye forskaren att inte komma fram till samma resultat och 

slutsatser som den ursprunglige forskaren. För kvalitativa studier har föreslagits att två andra 

kriterier verkar för att bedöma en studies kvalitet, nämligen tillförlitlighet och äkthet.36 

Tillförlitligheten kan sammanfattas till fyra underkategorier. Om det kan finnas flera olika sätt 

att beskriva den verklighet som en studie försöker göra kommer allt ner till forskarens förmåga 

att få studien acceptabel i andras ögon, d.v.s. att trovärdigheten är hög. Vidare rör kvalitativ 

forskning djupet av en kontext snarare än bredden av den. Det innebär att studiens s.k. 

överförbarhet bör betänkas. Här handlar det om studiens möjlighet att komma fram till samma 

resultat i en annan kontext eller vid ett senare tillfälle. Pålitligheten vid en kvalitativ studie 

innebär att forskaren redogjort för sin process och att denna process är fullständigt tillgänglig 

så den kritiskt kan granskas. Slutligen ska möjligheten att konfirmera och styrka studien tänkas 

igenom. Det ska inte vara så att en kvalitativ forskare redogjort för sina resultat och slutsatser 

på grundval av egna personliga åsikter eller värderingar. Det ska också nämnas att en 

samhällelig studie aldrig kan bli helt objektiv.37 

Gällande äktheten finns också ett antal underkriterier som kan följas. För det första kan frågan 

om studien ger en tillräckligt rättvis bild av det som undersökts diskuteras. Vidare finns en 

ontologisk autenticitet, som egentligen mer handlar om de personer som medverkat fått en hjälp 

med att öka sin förståelse av sin situation tillsammans med en pedagogisk autenticitet, d.v.s. 

om deltagarna fått en klarare bild över hur andra deltagare tänkt, inte så relevant i denna studie 

då inga personer deltagit. Den katalytiska- och taktiska autenticiteten däremot, som berör 

huruvida studien kan medföra att man kan bättre förändra sin situation samt vidta nödvändiga 

åtgärder för detta, anser jag ha högre vikt.38 

Jag bedömer denna studies validitet relativt högt. Studien undersöker karaktären på målen i tre 

kursplaner och inget annat. Det finns med ytterst små referenser till exempelvis värdegrunden 

för LGY11, men detta ska mest ses som ett förtydligande i studien, inte ett resultat i sig.  

Reliabiliteten får anses relativt låg. Studien är en tolkande studie, och därför är studiens resultat 

en produkt delvis av mig som människa. Däremot ska det sägas studiens analysverktyg bedöms 

                                                 
36 Bryman. A., s 352f 
37 Ibid, s 354f 
38 Ibid, s 356f 
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kunna utföras av andra forskare och därigenom skulle en annan forskare kunna komma fram 

till samma, eller åtminstone ett liknande, resultat. Huruvida de kriterier som analysverktyget 

bygger på är fullständigt korrekta kan diskuteras. Analysverktyget har arbetats fram genom en 

tolkning av vad den engelska historiedidaktiken och den svenska forskningen menar med 

interna, externa och kombinationsmål. Därför kan en forskare eventuellt göra en annan tolkning 

av innebörden. Förmodligen skulle det i så fall handla om mindre förändringar, då materialet 

som analysverktyget vilar på är konkret och tydligt. 

Tillförlitligheten bedöms som relativt hög. Om denna studie genomförs en ett halvår på precis 

samma premisser så kommer samma resultat att framkomma. Det ska dock nämnas att om det 

funnits ett par veckor till att arbeta med analysverktyget, så skulle det förmodligen vara mer 

spetsigt. Vidare finns studiens arbetsgång redovisad, och eftersom det handlar om kursplaner, 

som alla kan få tillgång till när de helst vill, vilket gör att studiens pålitlighet och möjlighet till 

att konfirmera dess styrka kan göras utan större problem, alla kan se kursplansinnehållet. 

Ytterligare styrka för studien fås genom att det är manifesterad text som granskats, inte implicita 

mål med undervisningsmålen. Således minimeras det personliga tolkningsvärdet. 

Sammanfattningsvis bedöms studiens forskningsvärde som ganska gott. Det är en pilotstudie, i 

det att ingen liknande studie gjorts i samhällskunskap. Det i sig har ett värde menar jag. 

Processen och analysverktyget finns tillgängligt och redovisat. Dock handlar det om kvalitativ 

metod och det går inte att få den helt objektiv. Det är heller inte målet utan det är en tolkning 

av målen baserat på ett analysverktyg, som är studiens kärna. Min förhoppning är att du som 

läsare ska uppfatta resultatet på samma sätt som jag gjort. Dock välkomnas andra tolkningar. 

Det i sig är en viktig insikt för oss lärare, vi tvingas ständigt tolka. 

3.5 Analysverktyg 

Analysverktyget som används för denna uppsats grundar sig på den engelska 

didaktikforskningen i historieämnet. Detta blir det redskap som behövs för att bearbeta texten i 

kursplanerna i förhållande till uppsatsens syfte, som är att utröna samhällskunskapsämnets 

karaktär genom att studera mål i kursplaner. Nedan kommer en presentation av 

analysverktygets uppbyggnad att presenteras så att läsaren skall kunna följa de skrivningar med 

mål som finns i kursplanerna på, för studiens syfte, rätt sätt. Mot bakgrund till den engelska 

didaktikforskningen och den svenska forskningen kommer olika kategorier att fastställas som 

vid analysen fungerar sorterande av innehållet. Det är dessa kategorier och kriterier som läsaren 

ska ha i sitt huvud när texten granskas.  
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Det är inte meningen att de olika kategorierna inom interna- respektive externa mål ska utesluta 

varandra. Som vi kommer att notera, så kan målen delas in i flera kategorier. Poängen med att 

ha flera kategorier är att fånga in det som kan klassas som interna- och externa mål på ett säkrare 

sätt. Ibland kan en skrivning delas in i endast en kategori och andra gånger kan den delas in i 

flera. Det ska också nämnas, att vissa skrivningar inte är helt självklara som antingen interna- 

eller externa mål, och det går också att argumentera olika för om de är mer interna- eller externa 

till sin karaktär. En lösning som kommer att användas är då kombinationsmål där också en 

diskussion lyfts kring karaktären i dessa mål. 

Studien vill uppfattas så stringent som möjligt, men eftersom det handlar om kvalitativ metod 

så innehåller studien tolkningar av mig som forskare. Bryman benämner detta som hermeneutik. 

Hermeneutiken går kortfattat ut på att göra tolkningar av i detta fall en text, där det är centralt 

att sätta sig in i och försöka förstå textens upphovsman, de som skrivit kursplanerna, för att 

sedan kunna dra slutsatser.39 

Det ska nämnas att endast manifesterad text i kursplanerna studeras. Detta innebär att 

kopplingar till vad kursplansförfattarna förmodligen menar är slutmålet, eller den 

underförstådda poängen med undervisningen, inte tas med i studien. Eleverna ska inte gå i 

skolan hela livet utan målsättningen med samhällskunskapsämnet är att skapa fungerande 

människor och samhällsmedborgare. Det är en process som alla barn och ungdomar går igenom 

under sin skoltid, d.v.s. externa mål, i kombination med ren barnuppfostran i hemmen förstås. 

Ett sådant sätt att se på kursplanstexterna, att allt ändå blir externt i slutändan gör hela studien 

meningslös och därför vill jag uppmana till försiktighet och noggrannhet kring texternas 

verkliga innehåll vid läsningen. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Bryman. A., s 507 
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3.5.1 Vid interna mål  

Vid interna mål i kursplanerna gäller följande kategorier för att sortera innehållet. Det bör 

påpekas att studien inte räknar antalet interna mål och på så vis ställer mängden interna mål 

mot mängden externa som sedan leder till en viss karaktär. Det är målbeskrivningarnas karaktär 

som undersöks genom en sortering baserat på en tolkning av mig som baseras på ett urval av 

mål. 

De interna målens kategorier har tillkommit genom en tolkning av den engelska 

historiedidaktiken samt den svenska forskningen. Den teoretiska utgångspunkten gällande 

interna mål är att det handlar om kunskap inom ämnet, där centrala begrepp och strukturer ingår. 

Det ingår också en förståelse av begrepp och strukturer. Dessutom ska den interna nivån 

säkerställa att elever får tillgång och möjlighet till att lära sig, men beteenden lämnas till eleven 

själv. Därav används samhällsvetenskaplig fakta, som innehåller de olika kunskapsverktyg som 

krävs för att bruka kunskaperna, på den samhällsvetenskapliga färdighetsnivån. Slutligen 

uppfattas kunskapen som neutral eller objektiv samhällskunskap. 
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Tabell 1: Interna mål 

Samhällsvetenskaplig fakta 

 

Här gäller formuleringar som antyder till antingen en 

begrepps- och strukturkunskap, alltså en 

samhällsvetenskaplig kunskap om något fenomen i 

samhällskunskapsämnet. Samhällsvetenskaplig fakta 

skrivs fram som att eleverna ska få kunskap om något 

men inte nödvändigtvis förstå hur fenomenen hänger 

samman med andra fenomen, eller att det är satt i en 

uttrycklig kontext. Ett exempel kan vara att eleven får 

kunskap om demokrati, makt och jämställdhet, men att 

detta inte sätts i någon klar kontext, eller har ett 

uttryckligt mål senare i livet. 

Samhällsvetenskapliga färdigheter Skrivningar som syftar till att eleven skall få lära sig 

olika samhällsvetenskapliga färdigheter. Det kan 

exempelvis vara förmågan att göra 

samhällsvetenskapliga analyser som att förstå orsak 

och verkan på samhällsfenomen. Kunskapen som lärs 

in som samhällsvetenskaplig fakta omsätts i denna 

kategori till något eleven förväntas kunna använda. Att 

kunna förstå hur begrepp- och strukturer hänger 

samman är en vetenskaplig färdighet. I kursplanerna 

kan detta manifesteras genom att målen efterfrågar en 

tolkningskunskap på den fakta som antingen finns 

med, eller som också saknas. Att kunna förstå, tolka 

och se samband i processer är en samhällsvetenskaplig 

färdighet. Det ska inte förväxlas med kunskap om att 

det överhuvudtaget finns processer, då hamnar det 

under samhällsvetenskaplig fakta. 

Objektiv samhällskunskap De interna målen genomsyras av en vetenskaplig 

objektivitet. Det framgår inte om målen ska läras in 

med ett visst beteende eller om vissa värderingar har 

företräde. Den samhällsvetenskapliga faktan och de 

samhällsvetenskapliga färdigheterna framställs utan 

krav på värderingar. 
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3.5.2 Vid externa mål 

Vid externa mål i kursplanerna gäller följande kategorier för att sortera innehållet. Det bör 

påpekas att studien inte räknar antalet externa mål och på så vis ställer mängden externa mål 

mot mängden interna som sedan leder till en viss karaktär. Det är målbeskrivningarnas karaktär 

som undersöks genom en sortering baserat på en tolkning av mig som baseras på ett urval av 

mål. 

De externa målens kategorier har tillkommit genom en tolkning av den engelska 

historiedidaktiken samt den svenska forskningen. Den teoretiska utgångspunkten gällande 

externa mål är att det handlar om kunskap utom ämnet, där förmågan att klara sig bra i livet 

ingår. Det ingår också att eleverna anammar vissa medborgerliga dygder vilket leder till att 

ämnet får normativa inslag. Därav används vardagliga färdigheter, för att klassa de kunskaper 

som behövs för att klara sig bra i livet, samt medborgerliga dygder för att fånga in önskvärda 

beteenden. Slutligen karakteriseras målen som normativ samhällskunskap på den externa nivån 

då de innehåller uppmaningar om värderingar eller beteenden. 
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Tabell 2: Externa mål 

Vardagliga färdigheter Innehåll som innebär att vardagliga färdigheter lärs in. 

Dessa färdigheter har distinkta inslag av att 

kunskapens syfte är för livet utanför skolan. Det skulle 

kunna vara kunskaper som uttryckligen ska användas 

utanför skolan, som att utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt i ett komplext samhälle. 

Medborgerliga dygder Mål som har tydliga anspelningar av att vilja forma en 

elevs karaktärsdrag där det också framgår vilket- eller 

vilka karaktärsdrag som eleven ska formas till. Att 

exempelvis få kunskap om något samhällsfenomen 

genom den demokratiska värdegrunden, är 

medborgerliga dygder. Detta eftersom arbetssättet 

förkunnar att den demokratiska värdegrunden har 

företräde, inte en diktatorisk- eller anarkisk 

värdegrund, och helt enkelt ska gälla när ett 

samhällsfenomen berörs. 

Normativ samhällskunskap De externa målen genomsyras av att de sätts in i en 

värderings- eller beteende kontext. När stoffet ska 

behandlas ska det göras med ett explicit 

förhållningssätt, som är normativt i någon form. Det 

kan vara att eleverna ska bli aktiva 

samhällsmedborgare. Kursplansmålet vill alltså att de 

framtida medborgarna ska vara aktiva, inte passiva 

eller att de själva får välja om de ska vara aktiva eller 

passiva.  
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3.6 Genomförande 

Eftersom studiens perspektiv är nytt har arbetet skett ”bakvägen”. Med det menas att studien 

inte följt en kronologisk arbetsgång, där kapitel 1 skrivs klart före kapitel 2 skrivs osv. Allra 

först i denna studie började arbetet med analysverktyget och resultatet. Genom analysverktyget 

och arbetet med resultatet skapades slutsatser och tankar till diskussionskapitlet i slutet. När så 

resultatet var på plats fastslogs ett tänkt syfte, som endast varit vagt inramat innan, och 

inledning för att sedan avslutas med bakgrundkapitlet och metodkapitlet.  

Själva arbetet med analysverktyget och de resultat som kommit ur det, är studiens kärna. Där 

har också mest tid och möda lagts. Hela studiens värde bottnar i analysverktygets stringens för 

resultatet. I övrigt handlar resterande delar av uppsatsen mest om att forma innehållet så att allt 

hänger samman i någon slags harmoni.  

Textanalysen har skett i flera steg och gjorts om flertalet gånger. Från att ha tagit mycket lång 

tid och spretat kraftigt med klart otydliga och inkonsekventa slutsatser som följd, har 

återupprepade analyser stärkt studiens logik. Huruvida målen skulle delas upp på ordbasis, 

meningsbasis eller om hela kursplanens karaktär skulle vara det som ögat letade efter, har varit 

en ständig process. För denna studie har hela kursplanen använts för att finna karaktären, 

snarare än att vissa partier i kursplanerna fått extra utrymme. Att analysera målbeskrivningar i 

text med ett analysverktyg innebär att försöka knäcka en kod. När väl koden knäckts, görs 

analyserna mycket snabbt och träffsäkert. Från att ha tagit flera timmar i början, gjordes den 

sjunde och sista analysen på ca 45 minuter.  

Konkret har arbetet gått till som så att med hjälp av tre st överstrykningspennor har vad som 

uppfattas som interna- externa och kombinationsmål markerats i kursplanerna med olika färg 

för respektive kategori. Genom att läsa vad som står i kursplanerna med analysverktyget som 

trygg punkt, kan implicita mål så småningom skalas bort. Efter att kursplanerna fyllts med olika 

färger för de olika målbeskrivningarna, har dessa förts in i resultatet som citat. För att underlätta 

för läsaren följer kommentarer, för att synliggöra tankeprocessen och analysverktygets verkan, 

på resultaten.  
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Resultaturvalet plockar in exempel på 

målbeskrivningar från både syftet för hela ämnet och från de olika kurserna i ämnet. Uppsatsens 

syfte är att visa på samhällskunskapsämnets karaktär på kursplansnivå, inte på delkursnivå. 

Därför inhämtas innehåll från kursplanernas alla delar för att på så vis fånga in helhetsintrycket 

av respektive kursplan, utan att någon delkurs får särskilt företräde gällande omfång. 

För att systematisera resultatet kommer först interna, externa och kombinationsmål att skrivas 

fram för respektive kursplan. Sedan är det på sin plats att sammanföra resultatet gemensamt 

mellan kursplanerna. Meningen med det är främst att göra det tydligare för läsaren vilken 

karaktär som dominerar kursplanerna. 

4.1 LGY70 

LGY70 innehåller inledningsvis en uppräkning av vilka moment som ska behandlas beroende 

på arbetsområde och årskurs för samhällskunskapsämnet. De olika aspekterna av 

samhällskunskapsämnets innehåll skrivs fram kortfattat med antingen enstaka ord eller ytterst 

korta meningar i LGY70. Ämnets innehåll följs sedan upp med en riklig redogörelse för hur 

innehållet ska brukas i undervisningen. Allt från exempel på metoder till vikten av studieteknik 

diskuteras ingående. Ämnets anvisningar är inget som undersöks i denna uppsats. 

4.1.1 Interna mål 

För de interna målen kan vi börja med några rader som kommer ur metodavsnittet, som 

egentligen inte granskas men som kan bidra till att förtydliga karaktären. Skrivningen ringar in 

hela ämnets syfte och mål: 

Syftet med undervisningen i samhällskunskap på detta stadium är att uppnå en 

utvidgning och fördjupning av kunskaper och färdigheter samt ge en mer vidsträckt 

överblick. De enskilda ämnesområdena bör ses i ett större sammanhang och mot en 

teoretisk bakgrund… 40 

Kommentar: Inslag av samhällsvetenskaplig fakta och samhällsvetenskapliga 

färdigheter på ett objektivt sätt. Skrivningen blir intern eftersom den vilar mot en 

teoretisk bakgrund. 

 

 

                                                 
40 LGY70, Kursplan samhällskunskap, s 308 
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Vidare finns följande under mål som eleven ska ta del av generellt i ämnet samhällskunskap: 

Skaffa sig kunskap om befolkning, bebyggelse, näringsliv, ekonomi samt sociala och 

politiska förhållanden i nutiden.  

Förvärva förståelse för samhällets funktion och föränderlighet samt på grundval av 

förvärvade kunskaper och färdigheter kunna analysera och diskutera samhällsfrågor.41 

Kommentar: Uttryckliga mål kring samhällsvetenskaplig fakta- och 

samhällsvetenskapliga färdigheter på ett objektivt vis. Skaffa sig kunskap om 

befolkning, (fakta), och förvärva förståelse för samhällets funktion och 

föränderlighet. (samhällsvetenskaplig färdighet) 

För de olika årskurserna i gymnasiet finns dessa mål som har intern karaktär: 

Befolkningsfördelningen: tätbygd och glesbygd samt tätbygdernas inbördes 

variationer…  

Befolkningsutvecklingen: nativitet och mortalitet samt dessas regionala skillnader…  

Jordbruk: produktionstyper och lokaliseringsförhållanden, de viktigaste livsmedlen 

och textilmaterialen, livsmedelsförsörjningen nu och i framtiden…  

Världshandeln och dess utvecklingstendenser: handelns förutsättningar, olika länders 

handelsstruktur, stormarknaderna och tullsamarbetet, handelsvägar…  

Ekonomisk tillväxt i länder av olika teknisk och ekonomisk utvecklingsgrad…  

Varumarknaden: konsumtionsfunktionen, sparandets betydelse för 

investeringsutrymmet, investeringarnas bestämningsfaktorer…  

Nationalinkomsten och sysselsättningens bestämning…  

Den politiska och administrativa processen med utgångspunkt i konkreta frågor som 

illustrerar lagstiftnings- och beskattningsprocessen och förvaltningsarbetet…  

Strävanden till internationell rättsordning: aktuella utvecklingstendenser, globala och 

regionala institutioner…  

Stormakternas säkerhetspolitik som internationell jämviktsfaktor. De 

världsstrategiska förutsättningarna.42 

Kommentar: Från de olika årskurserna dominerar faktakunskaper starkt. Det vimlar 

av strukturer och begrepp som inte sätts in i en beteendekontext utan lärs in objektivt. 

Ytterst små inslag av samhällsvetenskapliga färdigheter, handelns förutsättningar, 

                                                 
41 LGY70, s 305 
42 LGY70, s 305ff 
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skulle kunna vara ett exempel som att samhällsvetenskapliga färdigheter krävs. Dock 

stor majoritet av faktakunskaper. 

4.1.2 Externa mål 

För LGY 70 finns inga målbeskrivningar som är helt externa i sitt utformande. 

4.1.3 Kombinationsmål 

För LGY 70 finns inga målbeskrivningar som innehåller kombinationsmål.  

4.2 LPF94/GY2000 

LPF94 innehåller inledningsvis skrivningar om vad ämnet samhällskunskap har för syfte och 

också något som kallas strävansmål, vilket ingen av de andra kursplanerna har. Strävansmålen 

är mål som skolan i ämnet samhällskunskap ska sträva efter att eleven utvecklar. De är alltså 

inte specifikt inriktade på någon särskild kurs, eller något som bedöms, utan gäller generellt i 

hela ämnet. Det finns också med ett avsnitt om ämnets karaktär och uppbyggnad, där man tar 

avstamp i historien och markerar ytterligare vad ämnet ska handla om. Sedan följer de olika 

kurserna som i LPF94 är Internationella relationer (50p), Samhällskunskap A (100p), 

Samhällskunskap B (100p) och slutligen Samhällskunskap C (100p). 

4.2.1 Interna mål 

I LPF94 uttrycks de interna målen på följande vis från ämnets strävansmål som återfinns i 

ämnets syfte:  

Utvecklar kunskaper om och förståelse för hur politiska system fungerar 

Utvecklar kunskaper om och förståelse för det mångkulturella samhället 

Fördjupar sina kunskaper om och reflekterar över samarbete och konflikter i 

internationella relationer 

Fördjupar sin förståelse av såväl det svenska som det internationella samhället i 

historisk belysning43 

Kommentar: Tydliga neutrala inslag av fakta och färdigheter. Eleverna ska få 

kunskap om politiska system (fakta) och även en förståelse för hur dessa politiska 

system fungerar (färdighet). Betoning på samhällsvetenskapliga färdigheter, 

förståelse av, reflekterar över syns åtskilliga gånger. 

 

                                                 
43 LPF94/GY2000, Kursplan Samhällskunskap, s 1 
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Även de fyra kursernas huvudsyfte lyfts kortfattat: 

I kursen Samhällskunskap A breddar och fördjupar eleverna sina kunskaper om och 

förståelse för samhällsfrågor, dess politiska system samt dess historia genom studier 

av olika samhällsfrågor…  

Samhällskunskap B och C ger ytterligare breddning och fördjupning av utbildningen 

i ämnet. De samhällsfrågor som studeras blir mer komplexa…  

Kursen Internationella relationer tar upp internationella frågor ur olika aspekter och 

behandlar orsaker till och konsekvenser av den ökande globaliseringen…44 

Kommentar: Inslag av objektiva fakta- samt färdighetskunskaper. Kunskap om 

samhället (fakta) och orsaker till och konsekvenser av den ökande globaliseringen 

(färdigheter). Det ska nämnas att Samhällskunskap B och C inte explicit efterfrågar 

fakta eller färdighet, men karaktären i kurserna ska bli komplexa samhällsfrågor 

vilket gör att färdigheter blir mer centralt. Det är dessutom presenterat på ett objektivt 

sätt. 

Från de olika kurserna finns följande som kan klassas som interna mål: 

Ha kunskap om olika former av organiserat samarbete mellan länder, regioner och 

organisationer inom Norden, Europa och världen samt kunna se samband mellan detta 

samarbete och den politiska och den ekonomiska utvecklingen…  

Kunna förstå hur man kan påverka politiska beslut på lokal, regional och nationell 

nivå, inom EU samt internationellt…  

Kunna tillämpa samhällsvetenskapliga modeller och metoder på komplexa 

samhällsfrågor…  

Kunna använda ett grundläggande samhällsvetenskapligt perspektiv för att analysera 

olika frågor och vara medveten om hur orsaker, konsekvenser och åtgärder hänger 

ihop…  

Vara förtrogen med användandet av olika källor och medier samt kritiskt kunna 

granska och tolka dessa…  

Kommentar: Här finns inslag av både fakta genom att eleven ska ha kunskaper om 

olika former av samarbete samt flera antydningar till samhällsvetenskaplig 

färdighetskunskap så som kunna se samband mellan samarbetet och den politiska och 

ekonomiska utvecklingen. Allt presenterat ur ett samhällsvetenskapligt objektivt 

perspektiv. 

                                                 
44 LPF94/GY2000, s 2ff 
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4.2.2 Externa mål 

Följande ses som helt externa mål: 

Ämnet syftar vidare till att ge eleverna ökade förutsättningar att aktivt delta i 

samhällslivet och en beredskap att hantera förändringar i samhället.45 

Kommentar: Målet ses som helt externt då det inte framgår att eleven ska få kunskap 

eller samhällsvetenskaplig förståelse kring något. Det är också tydliga anspelningar 

på att eleven ska aktivt delta i samhällslivet (både normativt, medborgerlig dygd och 

vardagliga färdigheter). 

4.2.3 Kombinationsmål 

Följande ses som kombinationsmål: 

Utbildningen i ämnet samhällskunskap syftar till att med demokratin som värdegrund 

bredda och fördjupa elevernas kunskaper om nutida samhällsförhållanden och 

samhällsfrågor...  

 

Ett annat syfte med ämnet samhällskunskap är att bidra med kunskaper om 

levnadsvillkoren i olika länder och samhällssystem. Därmed ger ämnet förutsättningar 

för eleverna att förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald och att känna 

respekt för mänskliga rättigheter samt att kunna ta avstånd från olika former av 

förtryck 

 

Omfattar och praktiserar demokratins värdegrund och förstår hur olika perspektiv och 

ideologier ger olika sätt att uppfatta samhället 

 

Utvecklar sin förmåga att formulera frågor, argumentera och uttrycka ståndpunkter 

samt utvecklar den egna förmågan att aktivt delta i samhällslivet och påverka 

samhällsutvecklingen, samt utvecklar sin förmåga att använda olika metoder vid 

arbetet med samhällsfrågor och övas i ett alltmer vetenskapligt förhållningssätt 

 

Ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett 

demokratiskt arbetssätt, kunna förstå hur politiska, ekonomiska, geografiska och 

sociala förhållanden har format och ständigt påverkar såväl vårt eget samhälle som 

det internationella samhället46 

 

Kommentar: Målen som återfinns här har externa inslag men verkar behöva viss 

internt stöd i sina formuleringar, alltså ett kombinationsmål. Det externa kan vara att 

                                                 
45 LPF94/GY2000, s 1 
46 LPF94/GY2000, s 1ff 
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eleven ska kunna tillämpa ett demokratiskt arbetssätt (normativt och medborgerlig 

dygd) eller att eleven utvecklar sin förmåga att formulera frågor, argumentera och 

uttrycka ståndpunkter (vardagliga färdigheter samt medborgerliga dygder). De 

interna dragen kan vara att eleven förstår hur olika perspektiv och ideologier ser på 

samhället (samhällsvetenskapliga färdigheter och objektivt) och ha kunskap om 

demokratins framväxt och funktion (samhällsvetenskaplig fakta och 

samhällsvetenskapliga färdigheter). 

4.3 LGY11 

LGY 11, som är den senaste och nu gällande läroplanen, har för ämnet samhällskunskap initialt 

indelningen med ämnets syfte och vad undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla. 

Längre fram i kursplanen för samhällskunskap återfinns alla de olika kurserna i ämnet, med 

mer specificerat innehåll som ska behandlas. Återkommande för alla kurser i samhällskunskap 

är att innehållet ska vila på de kunskapspunkter som klargörs i inledningen av kursplanen, med 

betoning på en eller flera av dessa punkter för respektive kurs. Punkterna är följande: 

1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva 

rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från 

lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv. 

2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, 

sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och 

samhällsstrukturer. 

3. Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av 

samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. 

4. Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans 

och trovärdighet. 

5. Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.47 

Kommentar: Tydliga interna inslag av fakta så som kunskap om demokrati och de mänskliga 

rättigheterna samt en förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser 

(samhällsvetenskapliga färdigheter).   

 

Ämnet innehåller sju kurser: Internationell ekonomi (100p), Internationella relationer (100p), 

Samhällskunskap 1a1 (50p), Samhällskunskap 1a2 (50p), Samhällskunskap 1b (100p), 

Samhällskunskap 2 (100p) och Samhällskunskap 3 (100p). 

                                                 
47 LGY11, Kursplan Samhällskunskap, s 1 
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Det ska noteras, att de strävansmål som återfanns i LPF 94/ GY 2000 inte finns med i LGY11 

för just samhällskunskapsämnet. Det finns istället en mängd instruktioner som innehåller en 

hög grad externa mål i läroplanens första kapitel, skolans värdegrund och uppgifter. Dessa mål 

verkar inte specifikt i samhällskunskapsämnet utan i hela skolan.48 

4.3.1 Interna mål 

Från ämnets syfte återfinns följande skrivningar som alla bedöms som interna mål:  

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar 

och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika 

samhällsfrågor… 

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som 

berör makt demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna inklusive barns 

och ungdomars rättigheter i enlighet med konventionen om barns rättigheter…  

Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de 

kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens 

organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och 

perspektiv. 

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse för frågor om arbetsliv, 

resurser och hållbar utveckling. 49 

Kommentar: Inslag av objektiv samhällsvetenskaplig fakta, som kunskaper om 

demokrati och de mänskliga rättigheterna och även vissa inslag av färdigheter, 

exempelvis att eleverna ska utveckla förståelse för arbetsliv, resurser och hållbar 

utveckling. Allt presenterat utan tillstymmelse till önskvärda beteenden eller 

karaktärsdrag. 

Från ämnets sju kurser hämtas följande skrivningar som kategoriseras som interna mål: 

Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den 

internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, 

utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins 

och handelns effekter för länders välfärd och för miljön… 

Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och 

internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och 

resursfördelning utifrån olika förutsättningar… 

                                                 
48 LGY11, s 5 – ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska 

gestalta och förmedla” 
49 LGY11, s 1 
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Orsaker till och följder av samarbeten och konflikter 

Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor 

och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, 

keynesianism och monetarism. Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart 

samhälle, miljö- och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna 

Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med 

undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden… 

Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till 

exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism, och jämställdhet, i relation 

till maktfördelning och ekonomiska villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet 

kontra strukturella villkor…  

Globalisering och dess betydelse utifrån ett demokratiskt, ekonomiskt och politiskt 

perspektiv samt för individer, grupper och nationer. Analys av utmaningar som 

individen, nationen och jorden står inför i en globaliserad värld.50 

Kommentar: Här återfinns mål som har intern karaktär.  Samhällsekonomi, till 

exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt (fakta), 

Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med 

undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden (fakta – 

samhällsvetenskapliga begrepp och teorier, och färdigheter – undersökningar av 

samhällsfrågor). Målen genomsyras av objektivitet. 

4.3.2 Externa mål 

För LGY11 finns denna målbeskrivning som är helt extern i sitt utformande. 

Dessutom ska undervisningen bidra till att skapa förutsättningar för ett aktivt 

deltagande i samhällslivet. Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och 

snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges 

möjlighet att utveckla ett sådant. 

Kommentar: Tydlig utgångspunkt i externa mål så eleven ska ha ett aktivt deltagande 

i samhällslivet (medborgerlig dygd och vardagliga färdigheter samt normativt) och 

ett kritiskt förhållningssätt (vardagliga färdigheter och normativt). Det finns ingen 

antydan till samhällsvetenskaplig fakta eller samhällsvetenskaplig färdighet. Dock att 

man just ska vara en aktiv medborgare, inte en passiv eller valfri medborgare, vilket 

ses som normativt. 

                                                 
50 LGY 11, s 3-17 
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4.3.3 Kombinationsmål 

Följande skrivningar har anspelningar av både interna- och externa mål. Texten är hämtad både 

från ämnets syfte och från de kurser som har inslag av kombinationsmål. 

Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt 

i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och 

utanförskap… 

Källkritisk granskning, tolkning och värdering av informationen från olika medier och 

andra källor. Källhänvisning enligt vanliga system…  

Demokrati och politiska system på lokal nivå samt inom EU. Internationella och 

nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de 

olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika 

nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter…  

Kommentar: Här återfinns mål som har externa drag men som verkar behöva stöd i 

interna mål så som källkritisk granskning, tolkning och värdering av informationen 

från olika medier och andra källor. Källhänvisning enligt vanliga system (fakta och 

samhällsvetenskapliga färdigheter) och att eleven ska kunna värdera informationen 

från olika medier och andra källor (både samhällsvetenskapliga- och vardagliga 

färdigheter).  

 

4.4 Sammanställning 

De olika kursplanerna uppvisar alla tydliga interna karaktärsdrag. Det finns endast en mycket 

liten dos av rent externa drag i LPF94/GY2000 och LGY11. LGY70 har inga externa drag alls, 

utan är fullständigt intern till sin karaktär. 

Det råder olika fokus gällande den interna karaktären i kursplanerna. LGY70 har ett tydligt 

faktafokus, eleven ska lära sig begrepp och strukturer utan att eleven nödvändigtvis ska kunna 

bruka kunskaperna explicit, färdigheterna finns möjligen med implicit, men det studeras inte i 

denna uppsats. 

LPF94/GY2000 har större fokus på samhällsvetenskapliga färdigheter då den interna 

kunskapen sätts in i kontexter på ett konsekvent sätt. Begrepp- och strukturer på fakta nivå står 

inte utan att eleven också ska förstå dessas förhållande till sin omgivning.  

LGY11 har en större balans än de övriga kursplanerna på fakta och samhällsvetenskapliga 

färdigheter. Det specificeras i större utsträckning än LPF94/GY2000 vilka faktakunskaper 
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gällande begrepp- och strukturer som ska läras in och dessa sätts också in med större kraft i 

kontexter, något som inte LGY70 gjorde.  

Resultatet visar på att kursplaner i samhällskunskap har en kontinuitet gällande den interna 

kunskapen.  
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5. Analys och slutsatser 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits i studien. Först kommer en analys av 

kursplanernas karaktär att göras för en i taget där fokus ligger på hur kursplanernas mål har 

formulerats. Poängen här är att med hjälp av resultatet urskilja om kursplanerna verkar vara 

mer interna, externa eller kombinationsinrikade samt vilken tyngdpunkt de har. Efter det följer 

så slutsatser gemensamt mellan kursplanerna. Tanken här är att visa på en kontinuitet i 

kursplanerna samtidigt som det finns skillnader. Skillnaderna som jag uppfattar dem handlar 

främst om sättet målen skrivs fram, inte själva karaktären. 

5.1 Kursplanernas karaktär 

Nedan presenteras LGY 70, LPF 94/GY 2000 och LGY 11 var för sig.  

5.2 LGY 70 – ”den faktaorienterade kursplanen” 

LGY 70 har helt uteslutande intern karaktär. Det är klart tydligt att undervisningen ska utgå 

från samhällsvetenskaplig fakta och samhällsvetenskapliga färdigheter, med stark betoning på 

faktakunskaper, för att sedan förstå samhället. Det finns en stor detaljrikedom gällande vilka 

begrepp och strukturer som eleven ska få kunskap om. Kursplanen specificerar flitigt de 

begrepp som undervisningen i ämnet ska grundas på. Dock sätts begrepps- och 

strukturkunskapen, faktan, inte i någon direkt kontext i målskrivningarna utan står som 

fragment av någon slags tänkt helhet. Ett försök till helhetstänk görs mycket kortfattat i ämnets 

huvudmoment som inleder kursplanen. Kursplanen är fullständigt vetenskapligt objektiv. 

LGY 70 har inga antydningar till kunskap som ska brukas utanför skolan, eller med vissa 

värderingar, rent explicit i sina mål. Det existerar således varken externa mål eller 

kombinationsmål. Detta stärks ytterligare med den detaljrikedom som faktakunskaperna, där 

begrepp- och strukturer dominerar, skrivs fram genom i LGY70. 

LGY70 har stark intern karaktär och nästan uteslutande fokus på faktakunskaper vilket gör att 

den får namnet ”den faktaorienterade kursplanen” 

5.3 LPF94/GY2000 – ”den färdighetsorienterade kursplanen med inslag av medborgerliga 

dygder” 

Karaktären för LPF 94/GY 2000 är till övervägande del intern i kursplanen med mycket låg 

grad rent externa mål. Det finns dock en betydelsefull grad av kombinationsmål. Karaktären i 

kursplanen innebär att kunskap om samhället ska i huvudsak utgå från fakta och 

samhällsvetenskapliga färdigheter, med betoning på färdigheter. Kursplanens mål skrivs fram 
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på ett något diffust sätt, kunskapen som ska läras in är inte detaljpreciserad utan det verkar vara 

helheten som kursplanen utgår från, där nödvändiga begrepp möjligen finns implicit för läraren 

att själv identifiera. Istället är kursplanen mer noga med att förklara den kontext som kunskapen 

ska förvärvas genom. Detta görs på ett neutralt sätt. 

Graden av externa mål är låg och då de existerar fungerar de främst med stöd av interna mål. 

Detta formar en noterbar grad av kombinationsfokus i kursplanen.  

Kursplanen har en övervägande grad av interna mål i sin helhet med inslag av främst 

kombinationsmål. Även om de interna målens grad är stor så skrivs de fram på ett vagt sätt på 

flera håll vilket drar ned den interna graden något. De externa- och kombinationsmål som finns 

skrivs i den, mellan de tre kursplanerna, unika delen strävansmål. Sett över hela kursplanen är 

den ändå intern till sin karaktär. 

Det bör noteras att graden av extern karaktär kontra intern karaktär kan problematiseras genom 

vilken av de två som inleder målet. Om man ska med demokratin som värdegrund få kunskap 

om samhället eller om man ska få kunskap om samhället som sedan ska leda till en känsla för 

exempelvis det mångkulturella samhället påverkar graden, kan tolkas olika. När det externa 

målet anger på vilket sätt som kunskapen ska läras in bedöms målet mer övervägande externt. 

Om fakta och samhällsvetenskapliga färdigheter istället anger ramarna som sedan ska leda till 

ett beteende, bedöms målet vara mer internt till sin karaktär. 

Den övervägande interna karaktären i LPF94/GY2000 fungerar främst med betoning på 

samhällsvetenskapliga färdigheter. Det kan förklaras med den tanke som låg bakom kursplanen 

då den kom till, och som redovisats i bakgrundskapitlet. Eleverna ska lära sig genom ett 

processbaserat sätt, något som syns tydligt i kursplanens samhällsvetenskapliga 

färdighetsantydan, man ska kunna förstå och tolka olika samband och strukturer i ämnet. Det 

är också tydligt att denna kursplan har inslag av de fyra F:en, som inte fanns när LGY70 kom 

till. Således får LPF94/GY2000 namnet ”den färdighetsorienterade kursplanen med inslag av 

medborgerliga dygder”. 

5.4 LGY11 – ”den fakta- och färdighetsorienterade kursplanen” 

LGY 11 har en klart tydlig intern karaktär. Ämnet ska främst förstås och läras genom fakta och 

samhällsvetenskapliga färdigheter och det finns en tydligare balans än de övriga två 

kursplanerna mellan graden fakta och samhällsvetenskapliga färdigheter i kursplanen. 

Kontexten som begrepp och strukturer kring faktan och färdigheterna existerar i är neutral. 
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Kursplanen har en mycket låg grad av externa mål och en låg grad av kombinationsmål. De 

externa antydningarna är försiktigt framskrivna i LGY11 där karaktären får anses väga starkare 

åt det interna än det externa i formuleringarna. Eftersträvansvärt är exempelvis att bli en aktiv 

medborgare, men detta föregås av fakta och samhällsvetenskapliga färdigheter, alltså ramen för 

det aktiva medborgarskapet. 

Sammantaget ska noteras att några av de strävansmål som fanns med i föregående kursplan har 

lyfts till den mer allmänna delen av läroplanen. Den delen påverkar ämnet också givetvis, men 

är inget som i denna studie kan räknas in för kursplanskaraktären, utan det är bara ett 

förtydligande. 

I och med att LGY11 både har samhällsvetenskaplig fakta- och samhällsvetenskapliga 

färdighetsmål som jag bedömer ha förhållandevis likartad grad, samt att det inte förekommer 

externa- eller kombinationsmål i någon stor utsträckning, så får LGY namnet ”den fakta- och 

färdighetsorienterade kursplanen”. 

5.5 Sammantagna slutsatser  

Noterbart är att alla tre kursplanerna har övervägande interna mål i sin karaktär. Det skulle 

kunna tyda på att det finns en kontinuitet gällande hur ämnet på kursplansnivå ska förstås och 

läras in. LGY 70 är den kursplan som är mest intern och följs av LGY11 och slutligen av 

LPF94/GY2000. Det finns skillnader i hur de interna målen skrivs fram mellan kursplanerna, 

vissa har mer fokus på fakta och andra på färdigheter men som helhet betraktat är man försiktig 

med att skriva fram beteendeinnehåll eller värdeladdade politiska värderingar som eleverna ska 

anamma i kursplanerna.  

Ingen av kursplanerna har explicit extern målkaraktär, även om man på flera ställen anar 

poängen med målbeskrivningarna. Att kunskaper om de mänskliga rättigheterna, fakta, i 

förlängningen ska leda till en färdighet att bruka de mänskliga rättigheterna både 

samhällsvetenskapligt och vardagligt, att förstå hur de fungerar och stå upp för när någon bryter 

mot de mänskliga rättigheterna som då blir en medborgerlig dygd, kan vara en tolkning som 

lätt görs på ett av målen. Det är min tolkning, vilket också erbjuder en värdefull insikt i att mål 

som inte skrivits med en tydlig målsättning, kan riskera att tolkas på olika sätt av olika lärare. 

Då kan likvärdigheten bli lidande, något som var mycket viktigt när LGY11 kom till, som 

redogjorts för i bakgrundskapitlet.  

LGY 70 och LGY 11 påminner om varandra på många sätt i det att flera begrepp skrivs fram i 

målen. Å andra sidan påminner LPF94/GY2000 och LGY 11 om varandra också främst 
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gällande språket och att de mer tydligt sätter kunskapen i en kontext. LGY70 har ett klart 

annorlunda språkbruk än de två nyaste kursplanerna. Möjligen kan det bero på vilket samhälle 

och tid kursplanerna kommit till i. LPF94/GY2000 och LGY 11 kom båda till i en mål- och 

resultatinriktad decentraliserad skola i kommunal regi medan LGY 70 kom till i en detaljstyrd 

centrerad skola när staten styrde skolan direkt. Även om innehållet är internt till sin karaktär 

oavsett kursplan, kan tidssambandet verka för att LGY70 känns främmande och konstig när 

man läser den idag, den är trots allt 44 år gammal plus några år när utredningarna till den 

genomfördes.  

Lärarens friutrymme och förmåga som professionell urvalstolkare stärks med tiden, även om 

LGY11 kan ses som en liten tillbakagång gällande friutrymmet. När LGY11 jämförs med 

LGY70 så är det tydligt att friutrymmet trots allt är fortfarande är väldigt stort. När LGY70:s 

läraranvisningar ställs i relation till LGY11, som saknar en sådan del, och då skulle kunna öppna 

för lärare att genom direktiven göra egna tolkningar. LPF94/GY2000 är den kursplan som är 

mest öppen för lärartolkning kring innehållet och målen.  

Det är också intressant att notera att för kombinationsmålen fungerar den externa kunskapen 

med stöd i intern kunskap. Det skulle kunna tyda på att kursplansförfattarna menar att ämnet 

samhällskunskap har ett, som Broman varit inne på, extra ansvar för demokratifostran då ämnet 

handlar om just samhället, men att för att nå dit krävs också en intern kunskap om vad som 

ingår i att vara en fungerande demokrat. Jag bedömer således att samhällskunskapsämnets 

karaktär förkunnar att elever ska lära sig bli demokratiska, ansvarsfulla och kritiskt aktiva 

samhällsmedborgare genom att i mycket större grad utgå från begrepp, strukturer och 

förhållanden i samhället, snarare än att få ett önskvärt beteende inpräntat direkt av någon slags 

överhet, i detta fall skolan. Ämnets karaktär måste förenas för att ha ett värde. 

Denna analys av ämnets karaktär kan finna stöd i de texter om samhällskunskapens begynnelse 

som ämne, då det var otroligt viktigt att inte ha politiska doktriner inblandat i formandet av 

unga vuxna, detta återfinns i inledningskapitlet. När så eleven väl lärt sig de bakomliggande 

faktorerna och kan börja se möjliga konsekvenser är målet att de ska börja reagera på sin 

omgivning och på så sätt bilda sig egna uppfattningar baserat på korrekt information, 

förhoppningsvis, av samhället som fenomen. 

Det är lätt att ställa sig frågan hur skolans värdegrund, som är starkt politiskt extern ska förenas 

med vad som verkar vara en starkt objektivt intern kursplan. Vad har egentligen företräde, och 

vilken del borde väga tyngst? Klart är att ämnet samhällskunskap utifrån interna- och externa 
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mål samt kombinationsmål kan ses som ett kontinuitetsämne, då interna mål dominerar i alla 

kursplaner, tillsammans med en stor grad dynamisk komplexitet och sammankoppling gällande 

akademiskt intern kunskap och politiskt extern kunskap. 

En annan slutsats, lite utanför själva ämneskaraktären, att dra är läroplanernas förmåga till säker 

bedömning. LGY11 bedömer jag ha störst säker bedömningspotential då kursplanen 

sammanför fakta och samhällsvetenskapliga färdigheter samt utelämnar politiska doktriner. Det 

blir tydligare vad läraren ska ta upp och vad som ska bedömas. Hur bedömer man graden av en 

elevs omfattande av värdegrunden som det skrivs om i LPF94/GY2000, exempelvis? Mycket 

svårt skulle jag säga.  

LGY70 och LPF94/GY2000 har av olika skäl lägre bedömningspotential. LGY70 hade ett 

orättvist betygssystem där inte alla kunde uppnå femma i ämnet, även om kunskaperna 

förkunnade det. LPF94/GY2000 har vaga kriterier för bedömning, det specificeras inte i samma 

grad vad som ska bedömas. Det i kombination med inslag av politiska doktriner gör denna 

kursplan svår att kalla bedömningssäker.  

Slutligen skulle jag påstå att LGY11 gynnar oerfarna lärare bättre, i det att kunskapen är mer 

preciserad och i princip fri från politiska budskap. LPF94/GY2000 gynnade istället erfarna 

lärare, som med hjälp av sin erfarenhet, förmodligen enklare kunde säkerställa bedömning 

utifrån vaga målskrivningar, än vad oerfarna lärare kunde med den kursplanen. 
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6. Diskussion 

I detta kapitel följer mina tankar kring uppsatsen. Jag kommer försöka ”sy ihop säcken” mellan 

uppsatsens olika delar. Jag kommer också lyfta en del frågor som uppkommit genom studien 

som ska dels problematisera innehållet i uppsatsen och också ge underlag för framtida studier. 

Här ingår en kritisk granskning av mig själv. Avslutningsvis förs ett resonemang kring hur jag 

som blivande lärare påverkats av studien och min uppfattning hur väl rustad jag upplever mig 

själv som lärare i samhällskunskap. 

6.1 ”Säcken sys ihop” – ett komplext ämne 

Ju längre jag läst samhällskunskap på universitetet, desto mer har insikten över ämnets 

komplexitet växt. Det verkar finnas indikationer på att ämnet kan uppfattas som tudelat, där 

kunskap och fostran ibland dominerat ämnet i olika tider. Det verkar också kunna gå att se 

ämnet ur många olika kunskapsperspektiv, statsvetenskapligt eller sociologiskt, för att nämna 

några perspektiv. Ytterligare sätt innefattar att man kan se ämnet som ett kontinuitetsämne 

gällande intern- och extern karaktär, vilket verkligen bevisar ämnets komplexitet då så många 

olika sätt att tolka finns. 

Under detta examensarbetes gång har förståelsen över att tolkningar av kursplanen, och även 

läroplanen som helhet, erbjuder olika sätt att se på vad som ska läras ut och framförallt med 

vilken underton det ska läras ut, ökat. Med hur menas inte direkta metoder för undervisningen 

utan mot vilken bakgrund kunskapen ska läras in av eleverna. Det finns onekligen flera olika 

perspektiv att se på ämnet. Många har redovisats genom forskningen och säkerligen återstår det 

fortfarande många också för framtida forskare.  

Det går att skönja en viss problematik med en starkt politiskt extern värdegrund och samtidigt, 

för samhällskunskapsämnet, en starkt objektiv intern kursplan. Vilken del av hela läroplanen 

har företräde? Nu handlar inte studien om värdegrunden, men kopplingar till den är omöjliga 

att inte fundera kring. Hela läroplanen är trots allt ett dokument, inte flera olika dokument. Ska 

man se det likt denna studies bedömning av graden extern och intern karaktär beroende på vad 

som kommer först, så är samhällskunskapsämnet och hela skolan extern. Ser man det tvärtom 

så är ämnet internt.  

Åter till försöket att förena kunskap och fostran och om man måste man tänka i termer av 

antingen eller. Skolan och i förlängningen ämnet samhällskunskap innehåller både interna och 

externa antydningar och det är de s.k. frontlinjebyråkraterna, lärarna, som ska hantera och 

förena dessa två företeelser tillsammans med eleverna i klassrummet. Inget har företräde, båda 
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aspekter är lika viktiga. Därför kan ämnet också ses ur perspektivet av att det inte är antingen 

eller, utan att intern- och extern kunskap förenas i skarpt läge. 

6.2 Är ämnet dikotomiskt uppbyggt? 

I inledningen lyftes några forskares syn på ämnet samhällskunskap. Ambitionen var och är 

aldrig att proklamera den vedertagna forskningens slutsatser som fel och istället höja denna 

studie till skyarna utan strävandet med detta arbete har varit att se ämnet ur ett nytt perspektiv. 

Mitt sätt att se på ämnet har medfört att det går att skönja en kontinuitet gällande 

målbeskrivningar i kursplaner samt att lärare som läser och tolkar kursplansinnehåll måste 

förena båda delarna tillsammans med elever. Det råder olika stark grad i kursplanerna, men alla 

uppvisar enligt denna studie, att intern kunskap är grundläggande för att lära sig ämnet och i 

förlängningen förstå samhället. 

Om man funderar på strävansmålen som fanns i LPF94/GY2000 och LGY11:s motsvarighet 

som återfinns i läroplanens kapitel 1 så innehåller ämnet klart tendenser av att vara fostrande. 

Tittar man närmare på vad det faktiskt står i kursplanerna, så kan man upptäcka att kunskapen 

är i fokus. Denna studie hade ingen kvantitativ ansats, utan var kvalitativ. Skulle alla 

målbeskrivningar räknas i kursplanerna hade man kunnat se det som studien visat genom min 

kvalitativa metod också, alltså att den interna kunskapen är mer framträdande. Min erfarenhet 

av lärare som ”frontlinjebyråkrater” är att man alltid inleder lektioner med antingen någon 

nyhet, eller samhällsproblem, alternativt att man fortsätter något som redan startat tidigare. 

Aldrig har jag upplevt att man börjar med att deklarera att vi nu minsann ska anta en 

demokratisk värdegrund och sen granska exempelvis det senaste EU-valet. Intressant är, att 

som John Slater menar, så kan man faktiskt utgå från ett externt mål för att sedan förstå det 

interna. 

Ämnet kan också förstås som en dynamisk mix mellan kunskap och fostran. På samma sätt som 

ämnet kan ses genom Långström & Virtas mikro- eller makro, alltså om det är de stora 

samhällsramarna eller de direkta konsekvenserna för människor i samhället som fungerar mest 

kraftfullt för individer, så befinner vi oss, med risk för att generalisera, på båda nivåerna vare 

sig vi vill eller inte. Vi påverkas av det stora och det lilla likväl som det lilla påverkar gent emot 

det stora vilket betyder att lärare måste förena de fragment av ämnet som finns till en levande 

helhet, och också bryta ned helheten i fragment. Ingen enkel match, men en av de bästa 

aspekterna med läraryrket i samhällskunskap är just att anta utmaningen att få andra att förstå 

det lilla och det stora samtidigt på samma gång. 
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6.3 Rustad för läraryrket i samhällskunskap 

Två års studier i ämnet samhällskunskap har inneburit en slags metamorfos. Inte på det sättet 

att kunskapen inte fanns där över huvud taget i början och sedan ökat med tiden, utan det är 

sätten att tänka på samhället nu som en slags levande komplex entitet som står ut. En slags 

vördnad inför komplexiteten som samtidigt innebär ökade incitament för fortsatt 

kunskapsinhämtande och förmågan att vinkla ur fler perspektiv samt kunna förenkla för 

eleverna, har infunnit sig. 

Jag känner mig nöjd över att ha avslutat samhällskunskapsämnet på universitet med att granska 

kursplaner. Det har inneburit många viktiga insikter, som att saker och ting kan tolkas på många 

olika sätt beroende på hur man läser och det samspel som måste finnas mellan kunskapsdelen 

och fostransdelen. Å andra sidan kan ämnet också upplevas som skräckinjagande över att 

förväntas behärska hela ämnet i undervisning. Det var någon som sa, under de allra första 

dagarna på lärarutbildningen, att efter avklarade studier i era ämnen så kommer ni inte vara 

fullfjädrade ämnesteoretiker. Det är en process som tar upp emot 10-15 år, och något att ha med 

sig i bakhuvudet. 

Jag upplever mig dock väl rustad för framtiden genom att många nya sätt att tänka har 

genomsyrat utbildningen i samhällskunskap. EU:s beslutsprocess, årtal eller hur många som 

egentligen sitter i ett visst parlament är information som relativt enkelt kan färskas upp. Sätten 

att tänka på samhället, skolan och ämnets huvudsakliga mål, att forma aktiva demokratiska 

medborgare, gör att lärarens roll klarnat. Att vidga elevers synsätt, att få dem att tänka på flera 

olika sätt och lära sig förstå hur samhället hänger ihop från det lilla till det stora och tvärtom, 

tillsammans med den demokratiska fostran som återfinns i läroplanen, måste harmoniseras. Jag 

tror jag lyckas med det. 

6.4 Framtida forskning 

Det har aldrig gjorts en liknande studie kring interna- och externa mål för ämnet 

samhällskunskap, vilket jag anser främst ska ses som en ingång för en mer erfaren forskare att 

plocka upp tråden från denna uppsats och göra en större studie. Naturliga vägar att gå framåt 

är att plocka in alla kursplaner som någonsin gällt i ämnet, för att få en bättre bild av hela 

ämnet över tid. Det skulle stärka, alternativt slå sönder mina slutsatser. 

Det kan också göras en kvantitativ studie för att räkna målen med en mer utvecklad 

analysapparat än den som använts här. Med tiden som funnits tillgänglig i studien, kan inte en 

totalt fläckfri analysapparat utvecklas. Jag har gjort mitt bästa för att få den så stringent som 
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möjligt, men den bör granskas av mer erfarna forskare med mer tid. Dessutom handlar studien 

om tolkningar, vilka alltid kan svaja beroende på vem man är. Ett statsvetenskapligt kvantitativt 

angreppssätt skulle kunna systematisera målen till att bli mer statistiskt säkra. Jag uppmuntrar 

att man då kan utgå från min analysapparat, kanske som en första hjälp eller inspiration och 

ingång, för att sedan förfina och verkligen forskningsanpassa den. 

Det vore också intressant att föreslå en studie om kursplanernas verkan. Fungerar de retroaktivt, 

d.v.s. försöker de ändra på saker i föregående kursplan som inte varit bra, eller försöker de vara 

proaktiva och på så sätt försöka se framtida scenarier som kursplanerna kan förbereda elever 

inför?  

Ytterligare forskning kan göras kring om svenska läro- och kursplaner i relation till andra 

länders läro- och kursplaner gällande interna och externa mål, påverkar samhällena. Med det 

menas att om det finns antingen en stor explicit styrning, eller mer implicita värderingar, vad 

detta får för konsekvenser för den aktive medborgaren. Blir de nya vuxna samhällsmedborgarna 

mer aktivt kritiska och prövande till sin omgivning, eller blir de mer passivt ointresserade av 

att delta? Deltagarformerna och hur dessa kan värderas kan också granskas genomgående. 
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