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Abstract  
Education in Swedish upper secondary school appears to be divided between different 

economic, political and social imperatives. The content and purpose of education also 

seemingly changes in accordance with the historical context. However, from 1918/1919, the 

Swedish curriculum is characterized as civic in its composition because of a recognition of 

interdependence between citizens. A hundred years on, the following study examines whether 

or not this is the case, specifically for the subject of civic education. The aim of this study can 

therefore be described as dependent on the completion of two separate objectives. Firstly, on 

an empirical survey that seeks to investigate what presently constitute the different aspects of 

the content and purpose of civic education within Swedish upper secondary school. This is 

done by using a curriculum theoretical textual analysis of the so called extended curriculum, 

involving different texts that represent the meaning of civic education. Secondly, on developing 

a new theoretical concept in the form of a subject code for civic education, which involves the 

content and purpose of the subject, as represented in the examined extended curriculum. The 

concept can be used as a curriculum theoretical tool for understanding civic education in the 

present. The results show that civic education can be described as containing several different 

characteristics regarding its content and purpose. However, a considerable emphasis seems to 

be placed on the scientific aspects of the subject and more specifically on the individual 

development of said aspects. The results also show that certain values bear influence on the 

content and purpose of civic education. These values however, tend to mainly emphasize 

individual rights instead of collective equivalents. In summary, this means that the current 

subject code does not recognize the interdependence between citizens, and therefore cannot be 

described as civic.            
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1. Inledning  
Skolans roll i samhället är föränderlig utifrån den historiska utvecklingen. I Sverige är 

utbildningen fast förankrad i ett paternalistiskt klassamhälle fram till 1900-talets inledande 

decennier då förändringar sker i allt snabbare takt. En obligatorisk fortsättningsskola som 

komplement till folkskolan införs samtidigt som moraliskt fostrande inslag till nationell lydnad 

och gudsfruktan tonas ner i de nya undervisningsplanerna från 1918/1919 (Englund, 2005). 

Förändringsprocesserna drivs på av industrikapitalismens tilltagande inflytande och 

tillhörande organisatoriska förändringar av ekonomin och samhället. Även om tidigare 

principer för utbildning inte genast försvinner med reformerna leder ett nytt sätt att organisera 

utbildningen till det som Englund benämner en medborgerlig läroplanskod. Läroplanskod kan 

i sammanhanget förstås som ett sätt att organisera principer för utbildning utifrån dominerande 

imperativ som påverkar utbildning på en övergripande samhällelig nivå. Dessa principer 

uttrycks i sin tur i den konkreta styrningen av utbildningen. Den mest betydande skillnaden 

mellan den medborgerliga läroplanskodens principer och dess föregångares motsvarigheter 

ligger i att den medborgerliga i högre grad betonar ett ömsesidigt beroende mellan samhällets 

medborgare som det som håller detta samman. Den medborgerliga läroplanskoden är 

kollektivt förankrad i samhället och präglas av en strävan mot samhörighet mellan 

medborgare. Beroendeförhållanden mellan människor bör därför också spegla utbildningen 

som ska sträva mot ett kollektivt ansvarstagande för det gemensamma, i form av fostran för 

arbetsliv såväl som ett deltagande medborgarskap (Englund, 2005:117). Hundra år efter den 

medborgerliga läroplanskodens inträde är det av intresse att göra en analys av nuvarande 

förhållanden för att se vilken kod som kan urskiljas för utbildning idag och samhällskunskap 

i synnerhet.          

Vad som ska utgöra utbildningens innehåll och syfte formas nämligen av intressekonflikter 

kring dess funktioner i en samhällelig kontext. Formuleringen av samtliga ämnens syfte och 

innehåll påverkas av detta, men kanske i synnerhet samhällskunskapen. Detta som en följd av 

ämnets tvärvetenskapliga och breda karaktär. Samhällskunskap har till skillnad från andra 

ämnen, som exempelvis historia, ingen självklar vetenskaplig moderdisciplin att söka stöd i när 

konflikter uppstår kring ämnets kärna. Istället förväntas ämnet rymma inslag av en rad 

discipliner, allt ifrån statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi och rättsvetenskap. Utöver 

detta ska den dessutom verka normerande genom att socialisera elever till ansvarstagande och 

deltagande demokratiska medborgare samtidigt som den kvalificerar för vidare studier.  

Det mångfacetterade syftet och innehållet kräver därmed gemensamma principer för hur ämnet 

kan organiseras inom ramen för en nationell gymnasieutbildning. Vilka dessa principer är 
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präglar vilken undervisning som kan realiseras, vilken kunskap som premieras och i 

förlängningen vilken sorts medborgare undervisningen bidrar till att skapa. Med bakgrund i 

detta är det viktigt att identifiera och analysera de principer som definierar och organiserar 

samhällskunskap idag. Genom detta kan olika förväntningar på ämnet identifieras, vilka 

tillsammans utgör en helhetsbild som påverkar hur samhällskunskapens innehåll och 

legitimitet kan formas. Kunskap om detta äger vidare relevans för lärares yrkesroll eftersom 

det avgör vilken undervisning som är möjlig att genomföra i praktiken. Att få förståelse för de 

bakomliggande mekanismerna bakom dessa förhållanden kan också bidra till kritiska 

diskussioner kring vad samhällskunskapen kan och bör bidra med idag utifrån de aktuella 

förutsättningarna.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Studien har två delsyften. Det första ämnar genomföra en empirisk kartläggning av 

samhällskunskap där ämnets olika karaktärsdrag identifieras. Karaktärsdragen redovisas 

som olika konceptioner av ämnet. Konceptioner kan betraktas som historiskt betingade 

determinanter för ämnets innehåll och syfte. Dessa representerar olika aspekter av ämnet 

som fyller det med innehåll och mening och kan beröra abstrakt vetenskaplig kunskap, 

men även värden eller generella praktiska förmågor. Det empiriska resultatet 

sammanfattas därefter i en ämneskod för samhällskunskap när studiens andra, teoretiska 

delsyfte fullföljs. Ämneskoden kan bidra med en teoretisk förståelse av vad som i dagens 

utbildningskontext är de bärande principerna för just ämnet samhällskunskap. Ämneskod 

som begrepp bidrar därmed med teoretisk förståelse av ett specifikt ämnes bärande 

principer, snarare än hela utbildningens, vilket är fallet med begreppet läroplanskod. I 

presentationen av ämneskoden är ambitionen att synliggöra de implikationer som 

konceptionerna får på ämnets innehålls- och legitimitetsfrågor. Utifrån detta vägleder 

följande forskningsfrågor studien:    

- Vilka konceptioner av ämnet samhällskunskap framträder i styrdokument och 

läroböcker för lärarutbildning respektive gymnasieskolan?  

- Vilken ämneskod för samhällskunskap kan urskiljas utifrån detta?  

2. Forskningsläge kring samhällskunskapens innehåll och legitimitet 
Detta avsnitt redogör inledningsvis för hur sökning av litteratur i kartläggningen av 

forskningsläget går tillväga. Därefter presenteras forskning som behandlar 

samhällskunskapens innehålls- och legitimitetsfrågor. Här framträder en översikt av det 
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vetenskapliga kunskapsläget samtidigt som luckor i detsamma framträder, vilket kan motivera 

alternativa angreppssätt. Avsnittet argumenterar därmed, i kommunikation med tidigare 

vetenskapliga bidrag, för undersökningens relevans samtidigt som forskningsområdet ramas 

in.  

2.1 Urval och sökning av litteratur  

Urvalsfrågor kring forskningslitteratur sker på delvis olika grunder. För det första presenteras 

studier som behandlar liknande teman för att visa metoder att forska kring problemområdet 

och vilka resultat som uppnås genom dessa. Utifrån detta kan resonemang föras kring hur 

följande studie kan använda alternativa infallsvinklar, metoder och empiri för att nå ytterligare 

kunskap. Andra forskningsbidrag inkluderas eftersom de har för studien relevanta 

förhållningssätt till teori och/eller empiri.  

Sökningen genomförs i databaser över elektroniskt publicerade texter och fysiska bibliotek. 

Framförallt används Diva Portal och den nationella biblioteksöktjänsten Libris. Den 

förstnämnda för urval av elektroniskt publicerade vetenskapliga texter och den andra för i 

första hand fysiska böcker. I en första sökning i Diva Portal formuleras nyckelord som 

relaterar till den tilltänkta studiens ämne. Därefter läses abstract på texter vars rubriker 

verkar relevanta för problemområdet. Vid inkludering av större studier som 

doktorsavhandlingar, granskas referenslistan för att komma vidare till ytterligare intressant 

litteratur. I de fall verken som hittas i referenslistan inte finns tillgängliga elektroniskt görs 

en vidare sökning i Libris.  

2.2 Studiens inramning 

Tomas Englund beskriver hur en kollektivt orienterad läroplan tar plats i det svenska 

utbildningssystemet med de nya undervisningsplanernas införande 1918/1919. Med detta 

menas att särskilda principer för skolans politiskt socialiserande roll utvecklas och inkluderas 

i en sammanhållen läroplan, vilket här betraktas som ett sätt att organisera utbildningen i sin 

helhet snarare än ett konkret styrdokument. Läroplanens utformning är dessutom en produkt av 

en konfliktfylld historisk utveckling med konkurrerande synsätt på utbildningens syfte och 

innehåll. Att nya perspektiv på ämnet framträder genom den historiska utvecklingen betyder 

inte heller att äldre föreställningar fasas ut. Detta betyder att utbildningens syfte och innehåll 

äger stor spännvidd mellan olika imperativ och riskerar att bli svårtolkat (Englund, 2005). De 

breda tolkningsmöjligheterna av syfte och innehåll kan verka extra relevant för ämnet 

samhällskunskap eftersom ämnet i högre grad än andra styrs av läroplan och läromedel 

eftersom en vetenskaplig hemdisciplin saknas.  



7  

  

Med bakgrund i ovanstående beskriver Englund olika didaktiska typologier som ett uttryck för 

olika ideologiskt betingade föreställningar kring medborgarutbildningens syfte och innehåll. 

Typologierna berör bl.a. förberedelser för arbetsliv, nationell fostran, särskilda värden och 

förberedelser för ett demokratiskt deltagande (Englund, 2005). Samtliga typologier inkluderas 

i läroplanen men i vilken utsträckning de tar plats inom styrdokument som specifikt riktar sig 

mot dagens samhällskunskap är mindre utforskat. Ytterligare kunskap om typologiernas 

relation till ämnet samhällskunskap kan nås genom studier av ämnesdidaktiska texter från 

lärarutbildning och läroböcker som brukas i skolan. Detta kan bidra med insikter om 

typologiernas förekomst i en ämnesdidaktisk kontext såväl som i en undervisningspraktik.  

Englunds studie är en heltäckande analys av medborgarbildningens politiska dimension som 

anlägger ett makroperspektiv på hur utbildningens syfte och innehåll formas och realiseras. 

Följande studie intresserar sig likt Englunds för ett övergripande perspektiv på hur utbildning 

formas av en samhällelig kontext men koncentreras specifikt mot ämnet samhällskunskap.  

Likt Englund riktar studien dock inte intresset mot enskilda lärares tolkning av ämnet 

samhällskunskap utan snarare det läroplansteoretiska ramverket som determinerar detsamma.   

Även Ninni Wahlström anlägger ett läroplansteoretiskt perspektiv när hon undersöker hur den 

svenska obligatoriska skolan går från en stark statlig regelstyrning mot en denationaliserad 

utbildningskonception. Detta innebär en utveckling från en central styrning av skolan med 

statligt huvudmannaskap, till en decentraliserad styrning med kommunala och privata 

motsvarigheter. Transnationella överenskommelser på EU-nivå, ekonomisk globalisering och 

kunskapsmätningar bidrar dessutom till en övergång från en kompetens- till en resultatbaserad 

läroplan. Läroplanens tilltagande resultatorientering kan enligt Wahlström förstås som ett 

uttryck för att svensk skolpolicy rättar sig efter transnationella utvecklingslinjer kring 

utbildning. En resultatinriktad läroplan kan således förstås som ett redskap för att prestera bättre 

i transnationella kunskapsmätningar som PISA. Utbildningen får i allt högre grad ett 

instrumentellt värde (Wahlström, 2014).  

Följande studie kan bidra till att relatera en denationaliserad utbildningskonception till det 

kanske mest centrala ämnet för medborgarfostran, nämligen samhällskunskap. Detta för att 

undersöka hur den aktuella styrningsformen för utbildning får konkreta konsekvenser för 

samhällskunskapens karaktär i form av en ämneskod. Wahlströms studie kan också motivera 

att forskningsintresse riktas mot att undersöka denationaliseringens inverkan på Englunds 

medborgerliga läroplanskod. Det kan vara vetenskapligt relevant med ett läroplansteoretiskt 
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bidrag som undersöker hur dagens denationalisering med allt vad den innebär får 

ämnesdidaktiska konsekvenser för just samhällskunskap.   

Göran Morén undersöker i sin tur samhällsfrågors plats inom undervisningen i 

samhällskunskap. Studien behandlar vilket utrymme samhällsfrågor får i undervisningen 

utifrån styrdokumenten, men också den ämnesdidaktiska potentialen. Med en diskursanalys av 

styrdokument från 1960-talet till den rådande läroplanen synliggörs möjligheter för integration 

av aktuella samhällsfrågor i ämnet. Texterna behandlas här som språkliga praktiker som formar 

lärarnas tolkningsutrymme av läroplanen och därmed deras förhållningssätt till samhällsfrågor 

i undervisningspraktiken. Avhandlingens andra del baseras på en enkätundersökning där lärare 

i samhällskunskap besvarar frågor på temat kring hur samhällsfrågor hanteras i undervisningen. 

Den avslutande delen utgörs av djupintervjuer med lärarna deltagandes i enkätundersökningen 

där dessa får utveckla sina ståndpunkter (Morén, 2017).  

Resultaten visar för det första att diskursiva praktiker formar ett ramverk för hur samhällsfrågor 

kan integreras i undervisningen. Detta ramverk uttrycks i styrdokumenten och förändras över 

tid. En tendens är att samhällsfrågor utifrån diskursen i den aktuella läroplanen får stå tillbaka 

och istället göra plats för ett omfattande centralt innehåll och kunskapskrav. Detta kompliceras 

av enkätsvaren som visar att samhällsfrågor visst kan ges ett betydande utrymme, så länge de 

integreras med det centrala innehållet och kunskapskraven. Lärarna uttrycker i resultatet av 

intervjuerna ett positivt förhållningssätt till samhällsfrågor då de hävdar att dessa kan bidra till 

att minska den begränsande effekten av ett styrt centralt innehåll och kunskapskrav (Morén, 

2017).  

Moréns studie är relevant för följande undersökning eftersom likheter förekommer i strukturen. 

Ett läroplansteoretiskt perspektiv anläggs delvis där han undersöker hur en viss aspekt av 

undervisningen, nämligen den om samhällsfrågor, påverkas av mekanismer på olika nivåer. En 

övergripande diskurs kring samhällskunskapen i styrdokumenten behöver dock tolkas av lärare 

för att omvandlas till undervisning. Hur detta realiseras belyser Morén genom enkäterna och 

djupintervjuerna. I studien som följer riktas intresset istället mot andra typer av empiriskt 

material som bidrar med andra insikter. En inriktning mot texter från lärarutbildning och 

gymnasieskola behandlandes samhällskunskapens syfte och innehåll, kan ge en mer 

övergripande bild över ämnet i dagens läroplansteoretiska kontext än utsagor från enskilda  

lärare.  

Torbjörn Lindmark belyser i sin forskning hur lärares ämneskonceptioner påverkas av sociala 

strukturer i form av ett slags ramverk för handlande. Lärarna betraktas som aktörer som är 
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delaktiga i att forma samhället - mer specifikt samhällskunskap som ämne – utifrån sin 

personliga bakgrund. Den personliga bakgrunden inkluderar ramarna kön och klass och 

påverkar lärarnas handlande, eller rättare sagt deras sätt att uttrycka sin ämneskonception. Med 

ämneskonception menas här en professionell tolkning av samhällskunskapens syfte och 

karaktär som påverkar det ämnesdidaktiska genomförandet. Avhandlingen avser också att 

synliggöra variationer mellan hur de i undersökningen deltagande lärarna själva uppfattar sin 

ämneskonception och hur denna kan beskrivas utifrån faktisk undervisning. För dessa ändamål 

genomförs tre delstudier (Lindmark, 2013).  

Lindmark presenterar initialt en enkätstudie riktad mot aktiva lärare i samhällskunskap. Detta 

för att få kunskap om förekommande ämneskonceptioner. Intervjuer med lärare som i 

enkätstudien ger uttryck för olika konceptioner av ämnet kompletterar enkätstudien då de 

bidrar med analytiskt djup. Den tredje delstudien samlar in och analyserar skriftliga 

examinationer och uppgifter från de intervjuade lärarna. Här är ambitionen att belysa huruvida 

lärarnas uttryckta ämneskonceptioner även tar plats i deras faktiska undervisningsmaterial 

(Lindmark, 2013).  

Resultaten synliggör fyra ämneskonceptioner hos lärarna. En medborgarrättsinriktad, en fakta- 

och begreppsinriktad, en samhällsanalytiskt inriktad och en värdegrundsinriktad 

ämneskonception (Lindmark, 2013). Varje ämneskonception lägger tyngdpunkten på 

varierande aspekter av ämnet. Exempelvis så kommer en undervisning där den 

värdegrundsinriktade konceptionen dominerar lägga större vikt vid fostran till särskilda värden 

som framställs som icke förhandlingsbara. Detta kan bl.a. röra sig om mänskliga rättigheters 

förankring hos elever. En fakta och begreppsinriktad konception kan i sin tur istället betona 

inlärning av faktainnehåll eller förståelse av samhällsvetenskapliga begrepp som är nära 

förknippade med ämnet. Eftersom olika lärare kan ha olika konceptioner får de därmed direkt 

inflytande över vilken undervisning som möjliggörs. Avhandlingens resultat framhäver också 

att lärares personliga bakgrund vad gäller klass och kön äger inflytande över vilken 

ämneskonception som framträder. Det verkar också som att lärares egen uppfattning om sin 

ämneskonception inte sammanfaller med den som framträder i den faktiska undervisningen. 

Den medborgarrättsinriktade konceptionen uttrycks tydligast hos lärarna själva men är i hög 

grad nedtonad i det granskade undervisningsmaterialet på bekostnad av den fakta- och 

begreppsinriktade (Lindmark, 2013).  

Lindmarks studie fokuserar alltså på att rama in ämnet samhällskunskap. Intresset är dock 

koncentrerat mot lärarnas tolkning och deras personliga bakgrund som påverkande faktor. 
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Följande studie avser också att rama in samhällskunskapsämnet men utifrån delvis annorlunda 

metoder och empiriskt material. Till skillnad från Lindmark riktas inte intresset mot hur 

enskilda lärares bakgrund påverkar uppdraget. Istället koncentreras problemområdet kring hur 

ämnet ges mening på en mer övergripande nivå. Genom detta kan vi se hur ämnets syfte och 

innehåll skapas på en annan nivå som är mindre undervisningsnära men mer koncentrerad mot 

ämnet i sig. Ämneskonceptioner som bidrar till att definiera ämnet går rimligtvis att finna även 

i texter eftersom dessa, precis som lärarna, verkar i en utbildningskontext där svaren på 

legitimitets- och innehållsfrågorna besvaras på olika nivåer.  

Även Roger Olsson undersöker hur lärares konceptioner av samhällskunskap relaterar till den 

undervisning som genomförs. Han utgår från tre delstudier baserade på intervjuer med lärare 

och observerad undervisning. Ett centralt resultat är att statsvetenskap äger stort inflytande över 

samhällskunskapen eftersom en intern ämnestradition råder där denna framhävs. Olsson menar 

att detta kan problematisera mönster i tidigare forskning som ofta framställer samhällskunskap 

som splittrat mellan olika vetenskapliga fält. En annan slutsats är att samhällskunskapens syfte 

och innehåll är föremål för en ständig konflikt mellan egenvärdet av abstrakta ämneskunskaper, 

som benämns interna mål, och ämnets mer instrumentella värde för elevers framtida 

medborgarskap och arbetsliv, externa mål. Här konstaterar Olsson att en dikotomi mellan dessa 

positioner fortsättningsvis råder när ämnet samhällskunskap ska tolkas och realiseras i 

undervisning. Vidare kommer Olsson genom studier av lärares nyhetsanvändning i 

undervisningen fram till att detta kan bidra till den interna såväl som externa måluppfyllelsen. 

Olika sorters användning av nyheter i undervisning kan leda till olika typer av måluppfyllelse. 

Den övergripande bilden som framträder av studien är dock att interna mål får företräde i 

undervisning framför de externa (Olsson, 2016).  

Centralt i Olssons studie är att lärare erkänns en viktig roll i utformningen av  

samhällskunskapens innehåll och syfte som en skapande aktör, curriculum maker. Detta ställs 

i relation till hur lärare framställs som verkställare av läroplanen inom läroplansteoretisk 

forskning (Olsson, 2016:99 f.). Det är också ett rimligt antagande utifrån en studie som inriktar 

sig på det praktiknära och där både intervjuer med lärare och observerad undervisning utgör 

empirin. Analys av styrdokument, dominerande ämnesdidaktiska läroböcker på 

lärarutbildning och läroböcker i samhällskunskap på gymnasiet kan istället bidra med ett 

tydligare synliggörande över bärande principer för själva ämnets organisation.  

Rebecka Florin Sädbom belyser hur mål- och resultatstyrning i den svenska skolan påverkar 

ämnesdidaktiken i samhällskunskap. Styrningsformens strävan efter mätbarhet leder till att 
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lärare behöver anpassa sin tolkning av styrdokument och undervisning så att kvantifierbara 

resultat levereras. Studien leder dock fram till att mål svårligen uppnås utan att dessa först 

relaterar till en specifik elevgrupps förkunskaper, vilka varierar beroende på 

undervisningskontext. Detta leder till att mål- och resultatstyrningen blir bristfällig som 

verktyg för mätbarhet av undervisningens kvalitet eftersom de målen ständigt måste kopplas 

till en undervisningskontext för att bli meningsfulla. De är därmed inte objektiva, utan är 

ständigt föremål för tolkning av lärare och elever (Florin Sädbom, 2015).  

Avhandlingen belyser därmed en annan förklaringsmodell för vad som bidrar till att forma ett 

ämne än Lindmark och Olsson. Lindmark och Olsson visar att lärares personliga bakgrund 

respektive ämnestraditioner samt krav på interna och externa mål äger stort inflytande över ett 

ämnes utformning. Florin Sädbom tydliggör istället att den statliga styrningsformen i sig får 

ämnesdidaktiska konsekvenser. Undersökningen som följer avser i sin tur att undersöka hur 

ämnet formas utifrån texter som uttrycker ämnets syfte och innehåll. Här riktas intresset mot 

en kartläggning av samhällskunskap som kan förena de olika förklaringsmodellerna till en 

gemensam kod för ämnet samhällskunskap.  

3. Teoretiskt ramverk  
Studiens teoretiska ramverk utformas som ett verktyg för att förstå konflikter mellan intressen 

gällande gymnasieutbildningens roll. Dessa tar sig uttryck i de texter som reglerar 

gymnasieskolans verksamhet. Genom att applicera det teoretiska ramverket på materialet kan 

särskilda karaktärsdrag för gymnasieskolans samhällskunskapsämne idag belysas. Detta kan 

leda till kunskap om bakomliggande mekanismer som formar ämnets syfte och innehåll 

samtidigt som ämnesdidaktiska konsekvenser kan diskuteras. För att genomföra detta anläggs 

ett läroplansteoretiskt perspektiv anpassat till de texter som är relevanta för skolans styrning 

idag. Detta innebär ett relativt flexibelt förhållningssätt till tidigare teoribildningar där dessa 

kombineras med analytiska perspektiv som kan tillhandahålla relevanta bidrag till en modern 

läroplansteoretisk analys av ämnet samhällskunskap. Utifrån det teoretiska ramverket kan 

analytiska frågor ställas till det empiriska materialet.  

3.1 Läroplansteori  

Läroplansteori bör inte betraktas som en enhetlig teori utan snarare ett helt forskningsfält kring 

hur utbildning organiseras. Detta berör i grunden vad som räknas som värdefull kunskap inom 

ett samhälle och hur undervisningen av denna ska organiseras. I följande studie krävs därför en 
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närmare precisering av det läroplansteoretiska ramverket som tillämpas. Ett urval kring tidigare 

teoribildning inom forskningsfältet genomförs där detta anpassas för undersökningen.  

Begreppet läroplan kan vidgas till att innefatta mer än bara den fysiska läroplanen som 

definierar kursinnehåll, syftesformuleringar för ämnen och målen (Lundgren, 1989:21). 

Läroplan förstås här istället som ett sammantaget sätt att välja ut vad som är värt att lära, hur 

detta lärande ska organiseras i konkret utbildning och vad som är det övergripande målet. 

Därför appliceras också det teoretiska ramverket på annat material än den fysiska läroplanen 

för gymnasieskolan.  

En teoretisk utgångspunkt utifrån detta är att läroplanen verkar på olika nivåer. En första nivå 

utgörs traditionellt i läroplansteoretisk forskning av ett urval av vad som anses värdefullt att 

undervisa om som är historiskt betingat av ett samhälles särskilda utveckling (Lundgren,  

1989:21). Detta innebär i följande undersökning ett historiematerialistiskt förhållningssätt där 

ett samhälles ekonomiska, politiska och sociala utveckling uppfattas som avgörande för 

utformningen av ett särskilt utbildningssystem. Ekonomiska, politiska och sociala imperativ 

påverkar verksamhetens organisering. Den historiska utveckling som determinerar 

utbildningens syfte och innehåll uppfattas här inte heller som harmonisk, utan snarare fylld av 

konflikter mellan aktörer och intressen i det omgivande samhället, vilket också tar sig uttryck 

i texter som utgör delar av den sammanhängande läroplanen. I analysen betraktas den konkreta 

läroplanen för gymnasieskolan (LGY 11) som ett uttryck för denna första nivå eftersom den 

gestaltar historiskt betingade kompromisser kring utbildningens syfte och innehåll, där 

intressekonflikter gestaltas.  

Den andra nivån avser hur utbildningen som tillhandahåller den värdefulla kunskapen ska 

styras så den får så hög måluppfyllelse som möjligt. Detta kan utgöras av politiska 

beslutsprocesser som föregår styrdokumentens utformning, men också  

utbildningsvetenskapliga diskussioner kring hur ämnets syfte, innehåll och metodik ska 

organiseras så de sammanfaller med de mer övergripande målen med utbildningen. På denna 

nivå förekommer också kontroll och utvärdering av utbildningens framgång traditionellt i 

läroplansteoretisk forskning (Lundgren, 1989:22). I det empiriska materialet utgörs denna 

nivå främst av en lärobok för lärarutbildning och dess diskussioner kring ämnets syfte och 

innehåll.    

Avslutningsvis berör den tredje nivån hur det vidgade begreppet för läroplan tar sig uttryck i 

mer undervisningsnära former. Detta avser hur undervisningen formas och vilket lärande som 

är möjligt utifrån denna (Lundgren, 1989:22). Den tredje nivån kan konkret uttryckas i 
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läromedel och i studiens analys närmare bestämt i en lärobok i samhällskunskap för 

gymnasieskolan. I denna ryms nämligen uttryck för hur de övergripande målen, syftet och 

innehållet operationaliseras. På samtliga nivåer riktas intresset mer specifikt mot just ämnet 

samhällskunskap. Ambitionen med detta är att göra en riktad kartläggning av hur just detta 

ämne ramas in utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv.  

Inom läroplansteorin förekommer också begreppet läroplanskod. Läroplanskod kan betraktas 

som ett övergripande sätt för urval och organisering av utbildning i ett visst historiskt 

sammanhang. Lundgren benämner fyra olika läroplanskoder som förekommer i svensk 

utbildningshistoria. Den första, den klassiska läroplanskoden, dominerar från antiken fram till 

1800-talets början och lägger stor tonvikt på den antika kulturen och dess utbildning som ett 

ideal att sträva efter. En realistisk läroplanskod som växer fram i takt med en tilltagande 

industrialisering från 1800-talets mitt blir istället mer präglad av en nyttoorienterad syn på 

utbildning där särskilt de naturvetenskapliga ämnena får ökad betydelse. Med den allmänna 

folkskolans införande 1848 utvecklas som ett komplement till den realistiska läroplanskoden 

också en moralisk läroplanskod. Denna särskiljs från den realistiska då den betonar lydnad från 

samhällets lägre skikt gentemot fosterland och religiös överhet snarare än naturvetenskapliga 

nyttoideal. Utbildningens ökade inkludering av samtliga samhällsskikt leder därmed inte 

nödvändigtvis till minskad social stratifiering. Avslutningsvis beskriver Lundgren en rationell 

läroplanskod framväxande under 1900-talets mitt som avviker från de övriga genom att i högre 

grad betona hur utbildning ska gynna samhälle såväl som individ. Undervisning utgår inte 

längre enbart från vetenskap, utan rymmer också en ambition om att bidra till samhällets 

progressiva utveckling och därmed i förlängningen till enskilda medborgares. Här erkänner 

man också vetenskapens relevans för att nå kunskap om hur ett bättre samhälle formas. 

Utbildningen är en del i detta och därav benämningen rationell läroplanskod (Wahlström, 

2016:28).  

Tomas Englund kompletterar Lundgrens läroplanskoder med att i högre grad argumentera för 

att dessa utformas av ideologiska konflikter i samhället. Dessa tar sig också uttryck i de texter 

som reglerar verksamheten. Som följd av detta innehåller dokumenten motsägelser som 

pedagoger måste förhålla sig till när de möter innehållet. Detta ställer krav på lärares didaktiska 

kompetens när de tolkar undervisningens syfte och innehåll (Englund, 2005). I följande 

undersökning kan detta tolkas som att det på de olika nivåerna, där  

samhällskunskapens inramning är relativt vag, finns stora tolkningsutrymmen för lärare att  

förhålla sig till.  
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Dessutom presenteras en femte läroplanskod av Englund, nämligen den medborgerliga 

läroplanskoden som i sin tur rymmer olika utbildningskonceptioner. Denna inleds med 

folkskolans nya undervisningsplan 1918/1919 som präglas av en patriarkal syn på 

undervisning som betonar lydnad gentemot stat och arbetslivets hierarkier i kombination med 

ett nedtonande av konflikter mellan grupper inom samhället, som exempelvis arbetare och 

arbetsgivare. En annan konception, den vetenskapligt – rationella, betonar vetenskapens roll 

för medborgerlig och samhällelig utveckling, vilket liknar det Lundgren kallar den rationella 

läroplanskoden. Den tredje konceptionen inom Englunds medborgerliga kod, den 

demokratiska, betonar istället konflikterna i samhället. Frågor om maktfördelning mellan 

grupper tas upp i undervisningen och utbildningen ges en framträdande roll för en kollektiv 

strävan mot ökad jämlikhet (Englund, 2005).  

Lundgren och Englund använder därmed kodbegreppet på annorlunda sätt. Lundgren 

beskriver läroplanskoden som historiskt betingade övergripande principer för utbildning som 

definierar vad som är viktig kunskap i en viss kontext och hur denna organiseras i 

undervisning. Englunds förståelse av begreppet innebär istället att det inom ramen för en 

läroplanskod kan rymmas olika konceptioner, eller en slags aspekter av en särskild kod. Den 

medborgerliga koden rymmer exempelvis en rad förväntningar på utbildningens roll för att 

skapa medborgare, vilket gestaltas i form av konceptioner. Följande uppsats teoretiska 

tillämpning av kodbegreppet ligger närmare Englunds användning men antar ett annorlunda 

perspektiv. Utgångspunkten tas i konceptionerna snarare än läroplanskoden. Genom att 

synliggöra och analysera vilka konceptioner som framträder i materialet kan vi närma oss en 

ämneskod för ämnet samhällskunskap, vilket definieras närmare av mig nedan. Konceptioner 

ska i studien inte betraktas som enbart lärares professionella tolkning av ämnet, utan snarare 

som olika dimensioner av samhällskunskap som även uttrycks i styrdokument och läroböcker 

för lärarutbildning samt gymnasieskola.  

Synliggörandet av en specifik ämneskod för samhällskunskap är således den centrala 

ambitionen med tillämpningen av det teoretiska ramverket. Ämneskod – vilket är ett för 

studien nytt begrepp - skiljer sig från tidigare forsknings läroplanskoder genom att den istället 

för övergripande principer för hela utbildningen riktar sitt intresse mot ett specifikt ämne. 

Ytterligare kan begreppet avgränsas till att utgöra svar på ämnets legitimitets- och 

innehållsfrågor i den specifika läroplansteoretiska kontexten. Således handlar kartläggningen 

av den rådande ämneskoden om hur gymnasieskolan idag, utifrån den vidgade läroplanen, 

besvarar de ämnesdidaktiska frågorna Vad och Varför. Därmed bidrar begreppet med en 

kartläggning av ämnet i sig.  
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Att identifiera en ämneskod för just samhällskunskap är särskilt relevant som en följd av ämnets 

normativa karaktär. Eftersom ämnet inte har en självklar vetenskaplig hemdisciplin kan den 

rådande ämneskoden anses särskilt känslig för historiskt betingade förändringar i den mer 

övergripande läroplanskoden. Naturvetenskapliga ämnen kan exempelvis antas vara relativt 

statiska genom historien som ett resultat av starka vetenskapliga hemdiscipliner, vilket 

knappast är fallet för samhällskunskap. Att ingående kartlägga ämneskoden för  

samhällskunskap kan således bidra med det kanske tydligaste exemplet på karaktärsdrag i den 

mer övergripande läroplansteoretiska kontexten.  

4. Material och metod  
Här redovisas och motiveras uppsatsens metodologiska överväganden. Inspiration för 

utvecklingen av metodologin hämtas från Ahrne och Svenssons (2018:15) reflektioner kring 

design av kvalitativa forskningsprojekt där de redogör för grundläggande frågor som forskare 

bör ta ställning till vid metodologiska val. För det första krävs ett beslut angående insamling 

och/eller skapande av det empiriska material som ska bidra till att forskningsfrågan besvaras. 

Vidare krävs ett urval av empiriska objekt som ska analyseras. Ett annat beslut att fatta är hur 

det utvalda materialet ska bearbetas och analyseras för att besvara forskningsfrågan. Slutligen 

krävs reflektioner kring trovärdighet, generaliserbarhet och etik (Ahrne & Svensson, 2015:18). 

Nedan redogör avsnittet för hur följande studie besvarar dessa metodologiska frågor.           

4.1 Urval  

Insamlingen av empiriskt material genomförs utifrån det presenterade forskningsproblemet, 

vilket utgår från att ämnet samhällskunskap formas av en vidgad, samhälleligt förankrad 

läroplan. Den vidgade läroplanen betraktas utifrån studiens teoretiska utgångspunkter, som 

bärare av principer för samhällskunskapens innehålls- och legitimitetsfrågor. Texter inom 

ramen för den vidgade läroplanen, vilka gestaltar och reproducerar dominerande principer för 

samhällskunskapens organisering, utgör därmed de empiriska objekt som genom analytisk 

bearbetning bidrar med svar på forskningsfrågorna. Texternas inkludering i studien motiveras 

också med att de representerar olika nivåer i den vidgade läroplanens organisering. En analys 

av texterna ger således kunskap om de övergripande karaktärsdragen för ämnet, men också 

hur detta operationaliseras och ges mening i mer undervisningsnära former. De utvalda 

analysobjekten presenteras nedan.  

4.1.1 Styrdokument  

Styrdokumentet LGY 11:s allmänna delar representerar en övergripande nivå i den vidgade 

läroplanens organisering av samhällskunskap. Här uttrycks den läroplansteoretiska kontextens 

bärande principer för vilken kunskap och vilka värden som anses värdefulla för undervisningen 
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att förmedla. Eftersom samhällskunskapen historiskt sett äger ett särskilt ansvar för att realisera 

skolans värdegrund och demokratiska uppdrag så antas detta material äga ett betydande 

inflytande på uppsatsens forskningsintresse, nämligen samhällskunskapens innehålls- och 

legitimitetsfråga. LGY 11:s ämnesplan för samhällskunskap inkluderas eftersom denna är en 

mer ämnesnära operationalisering av de allmänna delarna som också kan bidra med kunskap 

om det ämnesspecifika innehållet och syftet på en övergripande nivå.  

4.1.2 Lärobok för lärarutbildning  

Den analyserade läroboken för lärarutbildning, Undervisa i samhällskunskap – en 

ämnesdidaktisk introduktion (Ekendahl m.fl. 2015), bidrar med insikter kring hur 

ämnesdidaktiken på en andra nivå realiserar den övergripande nivåns principer vad gäller 

ämnets syfte och innehåll så måluppfyllelsen blir så hög som möjligt. Det är av särskilt 

intresse att undersöka hur läroboken för lärarutbildning hanterar eventuella motsättningar 

mellan olika aspekter, eller konceptioner av ämnet, som framträder på den övergripande 

nivån. Valet att analysera en lärobok för lärarutbildning kan motiveras med att det i hög grad 

är inom utbildningen av samhällskunskapslärare som ämnet tar form eftersom det inte på ett 

tydligt sätt ramas in av en vetenskaplig disciplin.  

4.1.3 Lärobok för gymnasieskola  

Läroboken för gymnasieskolan, Forum – samhällskunskap 1 (Brolin & Nohagen, 2012), 

bidrar med insikter kring hur den vidgade läroplanen uttrycks på en undervisningsnära nivå. 

Här sker en tolkning av föregående nivåers hantering av innehålls- och legitimitetsfrågorna 

som elever möter direkt. Inkludering av boken i det analyserade materialet kan vidare 

motiveras med att den används för de grundläggande kurserna i samhällskunskap för 

gymnasiet, saknar en tydlig ämnesprofilering och används på yrkes- såväl som 

studieförberedande program. Dessutom är bokens struktur tydligt utformad utifrån LGY 11:s 

organisering av ämnet. Den kan således betraktas som en manifestation av 

samhällskunskapens allmänna karaktär.          

4.2 Analysmetod  

För att materialet ska kunna bidra till att forskningsfrågorna besvaras så måste analysfrågor 

ställas direkt till texterna (Ahrne & Svensson, 2015:160). Analysfrågorna är som ett resultat 

av undersökningens teoretiska ramverk också av läroplansteoretisk karaktär. Ambitionen är 

att rama in ämnet i sig samt bidra till läroplansteoretisk teoribildning kring samhällskunskap. 

Metoden kan därmed sållas till en textanalytisk metodtradition med läroplansteoretisk 

karaktär. Att undersökningen har två delsyften, varav ett är främst empiriskt och det andra i 

högre grad teoribildande, leder i sin tur till olika steg i analysen.  
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För att uppnå det empiriska delsyftet bildas analysfrågor som strävar efter att kartlägga hur 

materialet besvarar samhällskunskapens innehålls- och legitimitetsfrågor. Första steget i 

analysen är således att undersöka hur den övergripande nivån formar ämnets innehåll och 

syfte. I detta steg läses de utvalda delarna i LGY 11 för att identifiera centrala aspekter av 

ämnet, som i den analytiska strukturen bildar konceptioner av ämnet. Dessa utgörs av de 

värdeförmedlande, individorienterande, samhällsstuderande, rättighetsbärande och 

kvalificerande konceptionerna. Därefter formuleras analysfrågor relaterade till de olika 

konceptionerna som i större detalj fyller dem med syfte och innehåll. Följande frågor 

används:  

- Vilka värden ska förmedlas?  

- Vilken typ av individorientering ska undervisningen bidra med?  

- Hurdana samhällsstudier och till vilket syfte?  

- Vilka rättigheter ska elever bli bärare av?  

- Vad ska undervisningen kvalificera för och varför?  

Ovanstående analysfrågor besvarar tillsammans hur den övergripande nivån fyller ämnet med 

innehåll och ett syfte. Nästa steg är att analysera hur läroboken för lärarutbildning 

operationaliserar detta för så hög måluppfyllelse som möjligt. Utifrån bokens  

innehållsförteckning görs ett internt urval som innebär att intresset riktas mot de avsnitt som 

behandlar innehålls- och legitimitetsfrågan. Svar eftersöks på hur läroboken sammanför de 

olika konceptionerna som utgör svar på innehålls- och legitimitetsfrågan på den övergripande 

nivån till en ämnesdidaktiskt motiverad operationalisering av samhällskunskapens syfte och 

innehåll. När läroboken Forum inkluderas i ett tredje analytiskt steg så genomförs 

inledningsvis en granskning av bokens innehållsförteckning. Detta tillhandahåller en 

översiktlig bild kring lärobokens struktur och innehåll. Strukturen av boken i sig såväl som 

det faktiska innehållet, bidrar därefter med undervisningsnära exempel på hur de olika 

konceptionerna operationaliseras på denna nivå.  

  

Det teoribildande delsyftet, nämligen skapandet av en ämneskod, uppnås i sin tur genom att 

den empiriska kartläggningen av samhällskunskap i den vidgade läroplanen sammanfattas. 

Detta genom att svaren på innehålls- och legitimitetsfrågan som de uttrycks i konceptionerna 

sammanförs till en ämneskod. Avslutningsvis relateras den synliggjorda ämneskoden för 

samhällskunskap till det teoretiska ramverket för att avgöra huruvida denna kan uppfattas som 
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medborgerligt präglad. I detta steg av analysen prövas ämneskodens svar på innehålls- och 

legitimitetsfrågan gentemot det teoretiska ramverkets definition av en medborgerlig 

läroplanskod.     

4.3 Kritiska reflektioner  

Utifrån presenterad metodologi och urval är några kritiska reflektioner nödvändiga. Trots valet 

att arbeta med texter som representerar den vidgade läroplanen så är ambitionen med uppsatsen 

inte att presentera en generaliserbar bild av samhällskunskapens alla karaktärsdrag. Ett 

antagande att texter skulle räcka för att läroplansteoretiskt rama in det komplexa ämnet är 

nämligen tveksamt. I synnerhet utifrån den teoretiska utgångspunkten att den vidgade 

läroplanen består av så mycket mer. Att enbart en källa till empiriskt material per teoretisk nivå 

inkluderas kan försvaras med att generaliserbarhet av de empiriska resultaten inte är det främsta 

målet. Istället kan det undersökta materialet betraktas som delvis instrumentellt för uppsatsens 

ambitioner att bidra till teoribildning. Materialet kan användas som argument för den teoretiska 

relevansen i begreppet ämneskod då det kan bidra med exempel på hur samhällskunskapens 

innehålls- och legitimitetsfrågor realiseras på olika nivåer. Genom att utifrån de analyserade 

texterna presentera en ämneskod på ett transparent och 

sammanhängande sätt ges begreppet vetenskaplig tyngd, även om det empiriska underlaget är 

relativt begränsat, i synnerhet för den andra och tredje nivån. Här är det viktigt att poängtera 

att den specifika ämneskoden som framträder delvis är beroende av det begränsade 

läroboksurvalet. Analys av andra läroböcker kan troligtvis bidra med andra svar på 

samhällskunskapens innehålls- och legitimitetsfrågor. Ämneskod kan trots dessa invändningar 

ändå bidra vetenskapligt med en teoretisk förståelse av samhällskunskap som saknas i det 

aktuella forskningsläget.  

  

Det metodologiska beslutet att inte involvera människor i insamlingen av empiriskt material 

leder till att vissa forskningsetiska problem kan undvikas. Detta betyder dock inte att etiska 

utmaningar saknas. Samtliga vetenskapliga studier bär nämligen ett ansvar gentemot 

forskningen i sig att säkerställa vetenskaplig hederlighet. Detta brukar benämnas forskaretik 

(Vetenskapsrådet, 2017:12). För studien innebär detta att tillvägagångssätt och resultat 

redovisas på ett öppet och tydligt sätt som möjliggör för läsare att bedöma den vetenskapliga 

trovärdigheten i de tolkningar som presenteras.  
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5. Resultat och analys  

5.1 Disposition  

Avsnittet disponeras genom att forskningsfrågorna behandlas i turordning. Detta innebär en 

inledande empirisk kartläggning där konceptionerna av ämnet framträder. Konceptionerna 

betraktas som olika aspekter av en ämneskod som sammanställs i nästa steg. Här uppnås 

undersökningens teoretiska delsyfte när de empiriska resultatens svar på ämnets innehålls- 

och legitimitetsfrågor redovisas. Avslutningsvis diskuteras den synliggjorda ämneskoden i 

relation till det teoretiska ramverket för att avgöra huruvida denna kan definieras som 

medborgerligt präglad.       

5.2 Ämneskonceptioner  

Analysen genomförs genomgående i avsnittet då empiriskt innehåll sorteras under 

ämneskonceptioner. Ämneskonceptionerna är centrala aspekter av samhällskunskap som 

identifieras vid granskning av de undersökta manifestationerna av den vidgade läroplanen. En 

teoretisk förståelse av materialet uppstår genom sorteringen i sig då denna innebär att 

samhällskunskap bryts ner till olika delar som influerar innehålls- och legitimitetsfrågan. 

Därefter sammanställs centrala drag till en ämneskod för samhällskunskap. De olika 

materialtyperna representerar olika nivåer i den ämneskod som framträder där styrdokumenten 

utgör den första, läroboken för lärarutbildning den andra och läroboken för gymnasieskolan 

den tredje.  

5.2.1 Samhällskunskap som värdeförmedlande  

Vid läsning av materialet framgår tydligt att ämnet bär på en normativ dimension som 

influerar undervisningen. Detta innebär att LGY 11:s inledande kapitel om värdegrund och 

uppgifter äger betydande inflytande över det som framträder som samhällskunskapens 

värdeförmedlande konception. De värden som särskilt betonas är mänskliga rättigheter och 

den demokratiska grund som det svenska samhället vilar på. Detta innebär att skolan ska 

gestalta och förmedla värden om människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, lika värde mellan människor, jämställdhet mellan könen och mellanmänsklig 

solidaritet. Ett tillägg förekommer också om att detta ska ske genom att individer fostras 

enligt den etik som förvaltas av kristen och västerländsk humanism. Undervisningen ska 

vidare vara ickekonfessionell (Skolverket, 2011:5).  

Under rubriken ”Förståelse och medmänsklighet” konkretiseras synen på vad som utgör 

människors lika värde när det förtydligas att ingen ska utsättas för kränkande behandling eller 

diskriminering utifrån de i lag definierade diskrimineringsgrunderna. Särskilt intolerans i form 

av främlingsfientlighet ska bekämpas. Vidare betonas att skolan äger ett särskilt ansvar för att 
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elever ser värdet i kulturell mångfald. Detta ska ske genom en utveckling av och medvetenhet 

om en svensk identitet, men också en nordisk, europeisk och global sådan (Skolverket, 2011:5). 

I värdegrundskapitlets resonemang kring likvärdighet betonas återigen värdet av att motverka 

diskriminering baserat på diskrimineringsgrunderna när det framhävs att elever med 

funktionsnedsättning ska ägnas särskild uppmärksamhet för att nå undervisningsmålen. Här 

betonas också att utbildningen ska slå vakt om att elever följer sina intressen oavhängigt 

föreställningar om manligt och kvinnligt (Skolverket, 2011:6).  

Läroplanens allmänna del betonar sammantaget en rad värden som samtliga ämnen ska förvalta 

och förmedla. Samhällskunskapen har som en följd av sin normativa karaktär dock ett särskilt 

ansvar för detta. En stor tyngdpunkt i värdegrunden tycks ligga på individuella mänskliga 

rättigheters upprätthållande. Alla människors lika värde, frihet och rättigheter framställs som 

centrala och särskild vikt läggs vid att motverka diskriminering baserat på 

diskrimineringslagstiftningens kategorier. Den kulturella mångfalden och en globaliserad värld 

framställs också som närmast oundviklig, samtidigt som elever även ska utveckla en specifikt 

svensk identitet. Värdeförmedlingen i samhällskunskap får enligt ovanstående därmed en tydlig 

inriktning mot individuella fri- och rättigheter. Mångfald vad gäller kulturer och identiteter 

framställs också som viktigt för samhällskunskapsundervisningen att legitimera.  

I LGY 11:s värdekonception kan vi också se konkreta uttryck för de konflikter som Englund 

hävdar att präglar läroplanens vidgade innebörd. Olika värden som företräder skilda 

samhälleliga intressen förekommer. Nationell identitet framställs som viktigt men även en 

europeisk och global motsvarighet. Detta kan förstås som olika konceptioners uttryck i 

läroplanen. Framhävandet av en nationell identitet kan exempelvis tolkas som inslag av en 

patriarkal konception medan den europeiska eller globala identitetens inkludering istället kan 

ses som spår av en modern, mer globalt inriktad konception av skolans värdedimension.       

En stor del av samhällskunskapens värdeförmedlande konception avhandlas därmed inom 

ramen för gymnasieskolans allmänna delar. Värden att förmedla förekommer dock även inom 

ämnesplanen. Makt, demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter och i synnerhet barns 

rättigheter framställs här dock som viktiga kunskapsområden, snarare än värden att passivt 

överföra. Punkt ett i ämnets övergripande mål betonar särskilt hur elever ska utveckla 

kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter. Till skillnad från LGY 11:s inledande del 

befästs här utöver de individuella rättigheterna också de kollektiva (Skolverket, 2011:143). 

Överlag är den värdeförmedlande konceptionen av samhällskunskap mer nedtonad i 
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ämnesplanen till förmån för kunskapsorienterade konceptioner, vilket följande text återkommer 

till nedan.  

Samhällskunskapens värdeförmedlande konception problematiseras dock, när läroboken för 

lärarutbildning Undervisa i samhällskunskap - en ämnesdidaktiskt introduktion, belyser hur 

denna kan kollidera med andra, för samhällskunskapen centrala syften och mål. En dylik 

kollision kan leda till en svagare operationalisering av samhällskunskapens värdeförmedlande 

konception. Författarna belyser hur värdeförmedling i form av legitimering av rådande system 

är centralt för det normativa samhällskunskapsämnet, men att detta i vissa fall hamnar i konflikt 

med ämnets kritiska förhållningssätt. En ständig legitimering av dominerande värden kan leda 

till att elever får en skenbar bild av ett samhälle i harmoni utan konflikter, där demokrati redan 

är uppnådd. Den andra ytterligheten med ett ständigt kritiserande av värden kan istället leda till 

att samhällets legitimitet ifrågasätts och konflikter uppstår mellan grupper och individer 

(Ekendahl m.fl. 2015:49 f.).  

Resonemanget synliggör således i högre grad än LGY 11 att det faktiskt föreligger konflikter 

mellan olika aspekter av det ambitiösa samhällskunskapsämnet, som både ska fostra till 

samhörighet genom gemensam värdegrund och skapa kritiska individer. De olika positionerna 

kan också relateras till Englunds konceptioner av utbildning inom den medborgerliga 

läroplanskoden, där den legitimerande kan anses ha inslag av den patriarkala konceptionen 

medan den kritiska ligger närmare den demokratiska och vetenskapligt rationella. Ekendahl  

m.fl. erkänner dock att både legitimering och kritiskt tänkande är centrala för  

samhällskunskapen även om konflikten kan vara svår att helt överbrygga. Centralt i bokens 

resonemang kring problematiken är oviljan att ta ställning för en särskild position. Istället 

presenteras lärarens professionella och reflekterande hållning som central. En tolkning av 

detta är att den värdeförmedlande konceptionens inflytande på samhällskunskapen enligt  

Ekendahl m.fl. betraktas som en fråga för de ämnesdidaktiskt medvetna lärarna att hantera.           

Läroboken Forum uttrycker samhällskunskapens värdeförmedlande konception på den tredje 

nivån i främst det inledande kapitlet som behandlar samhällskunskapens karaktär, dess 

legitimitet och innehåll. Detta kan illustreras med rubrikerna ”Vad är samhällskunskap?”, 

”Varför läser man samhällskunskap?” och ”Vad ska du lära dig?” (Brolin & Nohagen, 2012:3). 

Av dessa förekommer värden främst under rubriken som behandlar varför elever ska läsa 

samhällskunskap. Detta innebär att den värdeförmedlande konceptionen i boken främst formar 

ämneskodens legitimitetsaspekt snarare än mer konkret faktainnehåll.  
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Ett av skälen som anges till samhällskunskapens relevans är att elever uppges leva i en 

demokrati och därmed förväntas utveckla kunskaper om sina friheter och rättigheter (Brolin & 

Nohagen, 2012:8). Här ges en viss kunskapsdimension till värdeförmedlandet eftersom 

samhällskunskapen får som uppgift att förmedla och ge kunskap om demokratiska fri- och 

rättigheter. Detta liknar ämnesplanens beskrivning som också behandlar mänskliga rättigheter 

som ett kunskapsområde och inte enbart värden. Demokrati formas som något att äga kunskap 

om såväl som att tycka och göra. Läroboken är dock inte lika utförlig i sina beskrivningar av 

vilka demokratiska fri- och rättigheter som åsyftas som LGY 11:s värdegrundskapitel, vilket 

kan ge ett större tolkningsutrymme. Kopplat till Englunds konceptioner kan vi här se drag av 

en fostrande konception även om de patriarkala dragen saknas.  

Vidare beskriver boken hur en tilltagande globalisering och massmedias bevakning i allt högre 

grad leder till möten med andra kulturer och levnadsförhållanden. Samhällskunskap ska utifrån 

detta ge möjligheter att inse fördelar med mångfald och bidra till avståndstagande från förtryck 

(Brolin & Nohagen, 2012:10). Vi kan här notera att läroboken använder en något försiktigare 

motivering än LGY 11:s angående den kulturella mångfaldens plats i undervisningen. 

Möjligheter ska tillhandahållas för att se fördelar, men boken lämnar något större utrymme för 

egna ställningstaganden hos elever än LGY 11:s formulering om att ”skolan äger ett särskilt 

ansvar för att elever ser värdet i kulturell mångfald”. Här förekommer därmed en något svagare 

legitimering av ett värde, för att använda Nohagen & Sandahls ämnesdidaktiska term.   

Läroboken Forum lyfter vidare varsamhet kring miljön som ett värde att förmedla. Detta ges 

även en kunskapsdimension då konflikterna mellan det rådande samhällsystemet, dess värden 

och miljö framhålls och att människan som individ och kollektiv är del av detta. 

Samhällskunskapen uppges kunna bidra med perspektiv som lyfter konflikter mellan människa 

och miljö, men också mellan människor i kampen om miljöns ändliga resurser (Brolin & 

Nohagen, 2012:10). Detta kan delvis kopplas till Englunds medborgerliga läroplanskod då ett 

gemensamt medborgerligt ansvar för miljön i högre grad än i LGY 11 betonas. Även konflikter 

om den gemensamma miljöns ändliga resurser lyfts, vilket kan kopplas till frågor om makt och 

ojämlikhet som de uttrycks i Englunds demokratiska konception. Detta kan vidare anses 

grundande för kritiska diskussioner (jämför Nohagen & Sandahl) av samhället framför 

legitimering av det rådande politiska och ekonomiska systemet.  

Den dimension av den värdeförmedlande konceptionen som behandlar identitetsskapande på 

nationell, europeisk och global grund är frånvarande i läroboken Fokus. Mening läggs 

visserligen i förståelse för andra kulturer, samhällsformer och människor, men förväntningar 
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på identifikation saknas (Brolin & Nohagen, 2012:10). För att sammanfatta kan vi konstatera 

att värden främst förekommer i bokens del som handlar om att legitimera för elever varför de 

ska läsa ämnet. Här ges dock i högre grad än i LGY 11 värden en kunskapsdimension, då 

elever förväntas förstå mänskliga rättigheter och varför hänsyn till den gemensamma miljön 

är viktig, snarare än att passivt socialiseras in i dessa. Det är också uppenbart att de värden 

som förekommer tydligast i Fokus värdeförmedlande konception är de som har en starkare 

koppling till ämnets kunskapsaspekter än de värden som ligger längre från ämnet, såsom 

exempelvis identiteter på nationell eller global nivå.           

5.2.2 Samhällskunskap som individorientering  

Ett annat karaktärsdrag i den vidgade läroplanens formande av samhällskunskapen är att den 

bär på en betydande individualism. Utifrån detta skapas en konception av samhällskunskap som 

individorientering.  Under rubriken ”Grundläggande värden” i LGY 11 läggs ett stort fokus på 

individens frihet, egenvärde, integritet och utveckling. Elever ska fostras till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande. Skolan ska även ge förutsättningar för elever att finna 

sin ”unika egenart” så att de kan ”delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet 

(Skolverket, 2011:5). Den personliga kunskapsutvecklingen framför den kollektiva formas 

därmed som grundläggande. Med utgångspunkt i begreppet ”likvärdighet” förs även 

resonemang om att undervisning alltid ska anpassas till individens unika förutsättningar när 

målen ska uppnås. Exempel på detta kan vara funktionsnedsättningar eller andra särdrag. Det 

betonas vidare att likvärdighet är oförenligt med en undervisning som utformas lika för alla och 

med samma resurser för samtliga (Skolverket, 2011:6). Begreppet likvärdighet, som är ett av 

de övergripande målen med gymnasieskolans verksamhet, framstår därmed i dagens vidgade 

läroplan som starkt förknippat med att individer når de nationella kunskapsmålen (Jämför 

Englund & Quennerstedt, 2008).  

Utbildningen tillskrivs vidare uppgiften att elever lär sig att ta ett individuellt ansvar för sina 

studieresultat. Detta ska ske genom ett klargörande av skolans mål, innehåll och verksamhet, 

men också att eleverna blir medvetna om sina personliga rättig- och skyldigheter (Skolverket, 

2011:6). En individcentrerad konception uttrycks också i formuleringen som hävdar 

kunskapers nödvändighet för personlig utveckling utifrån egna förutsättningar (Skolverket, 

2011:8). Den individuella utvecklingen får därmed genomgående företräde framför 

exempelvis den samhälleliga i LGY 11:s allmänna kapitel. Detta står i kontrast till en 

medborgerlig läroplanskods principer som istället präglas av ett erkännande av att utbildning 

är en kollektiv angelägenhet som ska sträva mot gemensamma samhälleliga mål snarare än 

individuella.   
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En uppenbart individcentrerad konception förekommer också när det ”livslånga lärandet” 

behandlas. Skolan ska stimulera elevers kreativitet, nyfikenhet och självförtroende på ett sätt 

som är inriktat mot problemlösning och utveckling av ett individuellt initiativtagande och 

ansvar. Detta ska bidra till entreprenörskap, företagande och innovationstänkande. 

Entreprenörsförmågor uppges vara viktiga inte bara för arbetslivet utan även samhälle och 

vidare studier. Eleverna ska också bli skickliga kommunikatörer och socialt kompetenta.  

Vidare ska de utveckla kunskaper om konsumentfrågor, livsstil och hälsa, bl.a. genom fysiska 

aktiviteters förekomst (Skolverket, 2011:7). Formuleringarna ger här utbildning en mening som 

i hög grad blir instrumentell för en ekonomisk utveckling som anses ta sin utgångspunkt i 

individen. I den mån formuleringarna vittnar om en utbildningssyn som erkänner medborgares 

ömsesidiga beroende så är denna starkt kopplad till ekonomiska förhållanden. Uppmaningar 

om att skolan ska utveckla kommunikativa och sociala färdigheter samt förväntningar på hälsa 

är också i hög grad kopplade till individens nytta.   

I de allmänna delar som vidare berör gymnasieskolans relation till yrkesliv och fortsatta studier 

betonas vikten av att elever utvecklar självkännedom om sina kunskaper och framtida yrkes- 

och studieval. De ska äga förmåga att bedöma konsekvenser av individuella val som de 

förväntas göra kring framtida studier och arbetsliv. Personlig utveckling utifrån arbetslivets 

föränderliga behov anses också nödvändigt i livet utanför gymnasieskolans kontext 

(Skolverket, 2011:13). Här uttrycks konceptionen om individuell samhällsorientering som i 

hög grad bestående av handledning för framtida individuella val. Valen ska främja den 

personliga framgången efter gymnasieskolan med en betydande tyngdpunkt på det framtida 

yrkeslivet. Individens utveckling är därmed i fokus, men utifrån ett relativt ensidigt perspektiv 

som främst fokuserar på förmågan att hävda sig i samhället utifrån arbetsmarknadens behov.   

För att sammanfatta äger LGY 11:s individorienterade konception starka inslag av en 

ekonomiskt instrumentell syn på utbildning där arbetslivets behov och elevers ekonomiska 

egenintresse får en central betydelse. Detta står delvis i konflikt med en grundläggande princip 

i en medborgerlig läroplanskod, nämligen erkännandet av medborgares ömsesidiga beroende. 

Ett annat tecken på att den medborgerliga läroplanskoden och i synnerhet den demokratiska 

konceptionen undanträngs, är att de individorienterade entreprenörsförmågorna framställs 

helt okritiskt. Inga reservationer framförs kring att en utbildning som främst betonar 

individens ekonomiska framgång i arbetslivet, kan bidra till att kollektiva strävanden mot 

ökad jämlikhet inom arbetslivet marginaliseras. Arbetslivet framställs inte som en arena för 

konflikter mellan grupper med skilda intressen, utan snarare som en möjlighet för individen, 

att med utbildning som verktyg nå ekonomiska mål.     
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I ämnesplanen framträder en individorienterad konception inte lika explicit som i de allmänna 

delarna. Däremot förekommer en koncentration mot den vetenskapliga kunskapsaspekten av 

ämnet snarare än den medborgerliga då fokus i hög grad riktas mot förståelse av samhället 

utifrån vetenskapligt rationella förhållningssätt. Detta kan exemplifieras med att 

tvärvetenskaplighet och kritiska förhållningssätt till information är starkt förekommande  

(Skolverket, 2011:143). Detta behöver inte i sig stå i motsättning till mer kollektivt inriktade 

ämneskonceptioner men det är uppenbart att centrala karaktärsdrag för Englunds 

demokratiska konception i hög grad är frånvarande då konfliktperspektiv mellan grupper i 

samhället tonas ned. Som ett exempel nämns inte motsättningar mellan exempelvis arbete 

och kapital eller nationellt och globalt, även om detta kan betraktas som kollektiva 

demokratiska angelägenheter. Istället betonas ett individorienterat analytiskt förhållningssätt 

till ämnet där fokus ligger på att förklara och förstå samhällsförhållanden vetenskapligt 

snarare än att synliggöra intressemotsättningar mellan grupper. Den individorienterade 

konceptionen som förekommer är alltså präglad av det Englund beskriver som en 

vetenskapligt rationell – konception, men med en individuell snarare än medborgerlig prägel.  

Läroboken för lärarutbildning, beskriver sin tur tre olika bildningsideal för  

samhällskunskapen. Den första, den humanistiska bildningen strävar efter att elever ska få bli 

till som självständiga fria individer. Den andra utgörs av den demokratiska bildningen och 

syftar till att elever ska äga vilja och förmåga till demokratiskt deltagande. Den tredje, den 

ekonomiska bildningen, innebär att kunskaper och förmågor ska vara användbara i arbetslivet 

och för ekonomin. (Ekendahl m.fl. 2015:46). Dessa tre svar på legitimitetsfrågan kan också 

ses som bildningsideal för individuella elever på den andra läroplansteoretiska nivån, där 

idealen ges sinsemellan olika utrymme beroende på den rådande ämneskoden för 

samhällskunskap. Ekendahl m.fl. tonar ned konflikterna mellan bildningsidealen då samtliga 

framställs som nödvändiga aspekter av samhällskunskapens legitimitetsfråga. I LGY 11:s 

allmänna delar kan vi dock konstatera att konceptionen som betonar individuell 

samhällsorientering främst präglas av den ekonomiska bildningen, med vissa humanistiska 

inslag som en följd av den starkt närvarande individualismen. Den demokratiska bildningen 

för individen är i hög grad frånvarande. Vi kan därmed fastslå att en ämneskod vars 

individorienterade konception främst präglas av LGY 11:s allmänna delar kommer få svaga 

inslag av en demokratisk konception som den definieras av Englund.  

Ett språk som talar till individen används genomgående i Läroboken Forum när denna 

förklarar ämnets syfte. Detta kan exemplifieras med underrubrikerna ”För att du lever i en 
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demokrati”, ”För att du ska lära dig mer om samhället” eller ”För att du ska klara dig bättre i 

samhället” (Brolin & Nohagen, 2012:8). Det gemensamma medborgerliga syftet lyfts inte 

fram och boken uttrycker således en konception som bidrar till ett individcentrerat svar på 

legitimitetsfrågan. Vidare delas bokens innehåll in i fyra distinkta ämnesblock som anses 

fånga det ämnesinnehåll som styrdokumenten definierar. Blocken kallas Kultur, Ekonomi,  

Politik samt Kommunikation och medier. Inom varje block finns ett särskilt kapitel som utgår 

från ett individperspektiv. I ekonomiblocket benämns detta kapitel Privatekonomi (Brolin &  

Nohagen, 2012). Här fokuserar innehållet på kunskaper med praktisk relevans i individers liv. 

Detta kan handla om hur en månadsbudget skapas, hur ett hushåll organiseras ekonomiskt eller 

vad för rättig- och skyldigheter som gäller på arbetsmarknaden. Boken uttrycker här en 

individorienterad konception som präglas av att elever förväntas ta eget ansvar över sin 

ekonomiska verksamhet. Individperspektivet betyder inte i någon hög grad att innehållet ger 

ingångar till reflektioner kring ekonomiska konflikter, exempelvis varför vissa individer har 

mer resurser och andra mindre. Det ekonomiska systemet framstår därför som relativt statiskt 

och något som individen svårligen ändrar på då alternativ inte presenteras. Att konflikter 

nedtonas på detta sätt kan ställas i kontrast till den demokratiska konceptionen. Vidare kan 

kapitlets relativt okritiska presentation av ekonomiska skyldigheter betraktas som starkt 

fostrande för ett ekonomiskt system som betraktas som en självklarhet. Här uttrycker bokens 

individorienterade konception en syn på ämnets legitimitetsfråga som delvis för tankarna till 

en patriarkal konception, med skillnaden att elever fostras till att införlivas i ett ekonomiskt 

system snarare än en nationell gemenskap.    

5.2.3 Samhällskunskap som studier av samhället  

I materialet betonas genomgående samhällskunskapens roll för att förklara och förstå samhället. 

Detta formar ett aktualitetsämne som präglas av en konception av ämnet som studier av 

samhället. Konceptionen är mer ämnesnära än den värdeförmedlande eller individorienterade 

då den berör hur ämnesspecifika kunskaper och förmågor utvecklas genom studier av 

samhället. Som ett resultat av detta förekommer konceptionen i lägre grad i läroplanens 

allmänna del än i ämnes- och kursplaner. Att läroplanens allmänna del betonar det etiska, 

internationella, historiska och miljöperspektivet tillhandahåller dock riktlinjer i form av 

perspektiv som anses särskilt relevanta för att studera samhället (Skolverket, 2011:7). Att just 

dessa framhävs framför andra leder också till att studier av samhällsfrågor får en viss 

värdedimension då särskilda perspektiv ges företräde framför andra. Detta visar också att 

konceptionerna som avhandlas delvis tangerar varandra.        
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I ämnesplanen för samhällskunskap ligger ett betydande fokus på att förklara och förstå 

samhällsfrågor (Skolverket, 2011:143). Förekomsten av konceptionen är så vanlig i materialet 

att denna kan betraktas som starkt definierande av samhällskunskapens innehållsfråga, det vill 

säga vad som ska studeras. Att både förklaringar och förståelse av samhällsfenomen lyfts fram 

kan ses som ett erkännande av vetenskapliga - kvantitativa såväl som kvalitativa - arbetssätts 

förtjänster för att behandla innehållet. Centralt i syftesformuleringen för samhällskunskap är 

ambitionen att ämnet ska bidra till kunskaper om människors livsvillkor (Skolverket, 

2011:143). Samhällsfrågor betraktas här som ett studieobjekt, vilket kan tillhandahålla exempel 

på hur människors livsvillkor kan förklaras och förstås utifrån olika vetenskapliga förklaringar 

och förståelser.  

Konceptionen som framhäver studier av samhällsfrågor ges därmed ett instrumentellt värde för 

tillämpning av vetenskapliga arbetssätt. Detta kan exemplifieras med citatet ” Eleverna ska ges 

möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor och en förståelse av 

det vetenskapliga arbetet med samhällsfrågor” (Skolverket, 2011:143). Detta innebär att 

konceptionen i hög grad betonar den vetenskapliga, analytiska förståelsen av samhällsfrågor 

framför exempelvis personliga ställningstaganden. Konceptionen som den uttrycks i 

ämnesplanen kan utifrån detta förstås som ett ämnesspecifikt uttryck för det Englund benämner 

en vetenskapligt-rationell utbildningskonception. Ämnesplanens konception anlägger dock i 

högre grad ett individcentrerat perspektiv än Englund, som snarare uppfattar sin vetenskapligt 

- rationella konception som en närvarande idealtyp inom ramen för en kollektivt präglad 

medborgerlig läroplanskod.  

Ämnesplanen ger därmed konceptionen ett betydande utrymme inom samhällskunskapen då 

elever genom studier av samhällsfrågor ska utveckla de för ämnet centrala vetenskapliga 

förhållningssätten och förmågorna. Detta innebär även att studierna bedrivs tvärvetenskapligt 

eftersom samhällskunskapens vetenskapliga grund hämtar inspiration från olika discipliner 

(Skolverket, 2011:143). Konsekvensen blir att studier av samhällsfrågor och i förlängningen 

samhällskunskap, blir ett medel för att utveckla vetenskapliga förhållnings- och arbetssätt från 

en rad deldiscipliner. En ämneskod där konceptionen ges en framträdande roll kommer därmed 

att framför allt lägga stor vikt vid att elever utvecklar förmågor att arbeta vetenskapligt. Starkt 

fostrande inslag (jämför Englunds patriarkala konception) eller konceptioner som förespråkar 

mer förenklade förklaringsmodeller på aktuella samhällsfrågor än de tvärvetenskapliga riskerar 

därmed att marginaliseras i en ämneskod där konceptionen får stort utrymme.  
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Konceptionens betoning av tvärvetenskaplighet kan också ses som ett erkännande av 

kunskapers relativitet i förhållande till kontext eftersom en samhällsfråga uppges som möjlig 

att behandla ur ett flertal perspektiv. Skolverkets kommentarmaterial till ämnesplanen 

beskriver som ett exempel på detta hur progressionen mellan ämnets kurser består i att 

samhällsfrågornas komplexitet ökar. Detta kan innebära att en fråga behandlas utifrån sociala, 

politiska, ekonomiska eller filosofiska perspektiv parallellt med varandra (Skolverket, 

2011:1). Anläggandet av nämnda perspektiv bidrar därmed till skapandet av ämnet som 

tvärvetenskapligt, men också med en relativ kunskapssyn. Sammanfattningsvis äger 

konceptionen som berör studier av samhället starka inslag av vetenskaplig rationalism, men 

också en relativ syn på kunskap.  

Om ämnesplanen bekräftar samhällsfrågans definierande roll för samhällskunskapens innehåll, 

så belyser den studerade läroboken för lärarutbildning också dess roll som metod för att uppnå 

målen med ämnet (Ekendahl m.fl. 2015:53 f.). Att undersöka samhällsfrågor betraktas 

nämligen i sig som medel för att utveckla analytiska förmågor och ett kritiskt tänkande, vilket 

betraktas som centralt både för ämnets vetenskapliga och demokratiska uppdrag då de utvecklar 

vetenskapliga förmågor samt utgör en motvikt mot de legitimerande dimensionerna. Studier av 

samhällsfrågor bidrar enligt Ekendahl m.fl. således till ämnets vetenskapliga 

kunskapsambitioner, men också dess demokratiska mål, då kritiska förhållningssätt till 

samhällsfrågor ges en vidare betydelse. Läroboken för lärarutbildning ger därmed 

konceptionen som berör studier av samhällsfrågor ett betydande inflytande på ämnets 

innehålls- såväl som legitimitetsfråga. Relaterat till Englunds konceptioner kan vi tolka 

ovanstående som att läroboken för lärarutbildning erkänner den vetenskapligt rationella, såväl 

som den demokratiska konceptionens roll som determinant för ämnets syfte och innehåll.  

I läroboken Forums inledning som bl.a. avhandlar legitimitetsfrågan uppges att elever ska läsa 

ämnet för att lära sig mer om samhället. Detta följs av en introducerande del som presenterar 

de samhällsvetenskapliga ambitionerna i nämnda lärande om samhället. Här ges en 

introduktion till vetenskapsteori där exempel på hur kunskap om samhället kan nås presenteras 

genom olika teorier, begrepp, modeller och metoder. Kvalitativa såväl som kvantitativa 

arbetssätt framförs (Brolin & Nohagen, 2012). Ovanstående kan tolkas som ett uttryck för att 

läroboken på den tredje teoretiska nivån operationaliserar de i ämnesplanen och läroboken för 

lärarutbildning starkt närvarande vetenskapligt rationella dragen. Läroboken Forums 

konception av samhällskunskap som studier av samhällsfrågor harmoniserar således väl med 

de föregående nivåernas uttryck för samma konception. Ett samhällsvetenskapligt 

förhållningssätt formas därför som grundläggande för dagens samhällskunskap både vad gäller 
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dess legitimitet och innehåll. Ämneskoden kan därmed antas få starka inslag av Englunds 

vetenskapligt rationella konception. Att boken efter den introducerande vetenskapliga delen 

struktureras i blocken kultur, ekonomi, politik samt kommunikation och medier kan betraktas 

som ett uttryck för att konceptionen av ämnet som vetenskapliga studier av samhället också ska 

operationaliseras tvärvetenskapligt. Samhället ska studeras utifrån  

olika perspektiv och disciplinära förhållningssätt. Lärobokens uttryck för konceptionen 

betonar dock inte i särskilt hög grad de eventuella medborgerliga förtjänsterna med studierna 

av samhället. Istället lämnas frågan om det övergripande syftet med det vetenskapliga 

förhållningssättet till ämnet i sig relativt obehandlat. Detta kan här ställas i kontrast till 

Englunds vetenskapligt rationella konception som istället inryms inom en medborgerlig 

läroplanskod där denna får ett tydligt syfte, nämligen att bidra till samhällets kollektiva 

utveckling på vetenskapligt rationella grunder.               

5.2.4 Samhällskunskap som skapande av rättighetsbärare  

Vad demokratins grund består av definieras inte explicit i LGY 11:s allmänna delar men 

demokratiska värden kopplas starkt ihop med mänskliga fri- och rättigheter av individuell 

karaktär (Skolverket, 2011:5). Dessa fri- och rättigheter får således en central roll för det 

medborgarskap som formas i LGY 11. En konception av ämnet som skapande av 

rättighetsbärare är en förutsättning för ämnets demokratiska uppdrag. Att elever internaliserar 

de demokratiska värden som uttrycks i den tidigare presenterade värdeförmedlande 

konceptionen är grundläggande för den medborgerliga socialisationen. De värden som 

förekommer i LGY 11:s värdegrundskapitel kan betraktas som ett slags minsta gemensam 

nämnare för medborgarskap som samtliga elever förväntas anamma. Dessa framställs som 

närmast universella och icke förhandlingsbara.  

Utifrån detta kan det konstateras att LGY 11:s värdegrundskapitel formar ett medborgarskap 

som skiljer sig från Englunds motsvarighet inom ramen för en medborgerlig läroplanskod. 

Englund betonar att ideologiska konflikter i samhället leder till ojämna maktförhållanden och 

att en demokratisk konception har som ambition att synliggöra detta i en strävan mot högre 

jämlikhet. En demokratisk utveckling drivs enligt detta synsätt av att konflikter lyfts fram i 

utbildningsverksamheten som engagerar till kollektiv handling och ställningstaganden. 

Medborgarskapet enligt LGY 11 består istället av krav på att demokratiska värden får fäste 

genom socialisation. Värden som ska omfatta samtliga individer.  

Medborgarskapet riskerar därmed att bli synonymt med statiska värden med en ensidig 

individorientering som bortser från det Englunds medborgerliga läroplanskod beskriver som 
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ett ömsesidigt beroende mellan medborgare. Att bli medborgare innebär i LGY 11:s 

värdegrundskapitel främst att anamma läroplanens grundläggande demokratiska värden. Att 

socialiseringen i enlighet med särskilda värden är så stark i materialet kan delvis kopplas till 

Englunds patriarkala konception. Även om värdeinnehållet i sig skiljer sig kraftigt åt så 

präglas båda konceptioner av ett relativt okritiskt förhållningssätt till den vidgade läroplanens 

övergripande värden. Elever ska fostras till att tänka och tycka individuellt, men inom 

särskilda värderamar. Skenbart individuella ställningstaganden kan därmed förekomma. Det 

kan vidare konstateras att konceptionen av ämnet som skapande av rättighetsbärare passar väl 

ihop med konceptionen som omfattar samhällskunskap som studier av samhället. Detta 

eftersom ett passivt anammande av värden i LGY 11:s inledande kapitel som det viktigaste 

villkoret för medborgarskapande, frigör utrymme för samhällskunskapen att domineras av 

vetenskapligt rationella arbetssätt framför frågor rörande samhälleliga konflikter och 

maktfördelning.  

Konceptionen av ämnet som skapande av rättighetsbärare ges mer ämnesspecifika uttryck i 

ämnesplanen för samhällskunskap när syftet formuleras. Undervisning i ämnet ska utveckla 

elevers kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter 

och barns rättigheter i enlighet med barnkonventionen (Skolverket, 2011:143). Även här 

framställs medborgarskapandet som värdeorienterat. En skillnad från framställningen i 

värdegrundskapitlet är dock att värdena här beskrivs som kunskapsområden som 

samhällskunskapsundervisningen ska behandla. Värdena från gymnasieskolans allmänna 

delar utgör således en del av ämnets kunskapsorienterade syfte, vilket stärker uppfattningen 

om att samhällskunskap har ett särskilt ansvar för att elever görs medvetna om värdegrunden.  

I ämnets syfte beskrivs vidare hur undervisningen ska utveckla förståelse för frågor om 

arbetsliv, resurser, hållbar utveckling och digitalisering (Skolverket, 2011:143). Frågorna är 

inte direkt kopplade till varken medborgerliga rättigheter som de framställs i värdegrunden 

eller ämnets vetenskapliga ambitioner, vilket leder till slutsatsen att frågornas inkludering 

motiveras med andra uppfattningar kring samhällskunskapens funktion för 

medborgarskapande. En möjlig tolkning är att de inkluderas som ett resultat av att 

samhällskunskapens medborgarskapande också består av utveckling av mer generella 

praktiska förmågor som inte direkt relaterar till det ämnesspecifika. Fokus på arbetsliv och 

digitalisering gestaltar istället en syn på den ideale medborgaren som en individ med 

förståelse för yrkeslivet och dess digitaliserade verksamhet. En ekonomiskt instrumentell 

aspekt av samhällskunskapens medborgarskap framträder. De icke ämnesspecifika 

förmågorna förekommer också när ämnesplanen betonar kommunikativa färdigheter i olika 
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presentationsformer. Elever ska utveckla sin förmåga att uttrycka sig muntligt, skriftligt och 

med hjälp av digitala verktyg (Skolverket, 2011:143). Dessa mer generella dimensioner 

medborgerliga förmågor kan visserligen betraktas som användbara utanför skolkontexten, 

men samtidigt framställs de som relativt ytliga när de frånkopplas det ämnesspecifika.  

Medborgarskapets innebörd förekommer ytterligare i ämnesplanen när denna formulerar 

undervisningens skyldighet att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i det komplexa 

samhällslivet. Ett kritiskt förhållningssätt till informationsflöden framställs som en 

förutsättning för detta. Elever ska äga förmåga att söka, strukturera och värdera information 

från olika källor och medier för att därefter dra slutsatser (Skolverket, 2011:143). Sättet som 

ämnesplanen lyfter fram det kritiska förhållningssättet till information som en förutsättning 

för ett aktivt deltagande i samhällslivet kan tolkas som att samhällsvetenskapliga 

förhållningssätt som källkritik och värdering får en vidare relevans även för ett aktivt 

medborgarskap. Samhällskunskapens medborgarskapande ges härmed en vetenskaplig 

dimension. Denna kan också relateras till Englunds vetenskapligt – rationella konception, 

eftersom bägge framhäver det analytiska förhållningssättets värde för medborgerlig 

orientering. Englunds konception kopplar däremot i högre grad det vetenskapliga 

förhållningssättet till kollektiva medborgerliga mål med utbildning, vilket i hög grad är 

frånvarande i den granskade ämnesplanens mer individorienterade medborgarskapande 

konception.  

Inom den studerade läroboken för lärarutbildning diskuteras också samhällskunskapens 

funktion för medborgarskapande flitigt. Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utgör 

gemensamt begreppet bildning. Bildning är i sin tur centralt för medborgarskapandet i 

samhällskunskap eftersom dess olika komponenter beskrivs som centrala för att orientera sig i 

samhället. Humanistisk, demokratisk och ekonomisk bildning utgör som sagt olika aspekter av 

ett mer övergripande svar på samhällskunskapens legitimitetsfråga (Ekendahl m.fl. 2015:46). 

Läroboken för lärarutbildningen skapar därmed medborgarskapet som särskilt beroende av att 

elever uppnår bildning. Vad som i sin tur utgör bildningen tycks inte vara självklart, utan något 

som lärare bör reflektera kring utifrån de olika bildningsidealen. Klart är dock att 

samhällskunskapens medborgarskapande kopplas starkt ihop med ämnets legitimitetsfråga, 

som berör individuella, demokratiska och ekonomiska mål. Läroboken ser dock inte någon 

direkt motsättning mellan de olika medborgaridealen. Detta kan tolkas som ett resultat av en 

ambition att harmonisera konkurrerande krav på ämnet inom den rådande läroplanskoden. I 

diskussionen kring bildningsidealen framställs exempelvis inte den ekonomiska bildningen 

som mindre relevant för medborgare än den demokratiska eller humanistiska. Utifrån hur den 
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medborgarskapet framställs i styrdokumenten kan vi dock konstatera att det ekonomiska 

bildningsidealet idag dominerar på i alla fall den första läroplansteoretiska nivån som ramar in 

samhällskunskapens medborgarskapande. På den  

andra nivån beskrivs detta som relativt oproblematiskt då lärares reflekterande och 

professionella förhållningssätt presenteras som en lösning på undervisningens 

legitimitetsfråga och inkludering av de olika bildningsidealen.  

Läroboken Forum framför en historisk bakgrund till dagens samhällskunskapsämne i 

inledningen genom att konstatera att ett övergripande syfte med ämnet genomgående är att 

utbilda människor för ett visst samhälle. Ämnets medborgarskapande syfte uppges ha gått från 

fostran till lydnad och arbetsduglighet till en förväntan på att skapa kritiska och aktiva 

medborgare. Det moderna samhällskunskapsämnet uppges således bidra till att utveckla 

kunniga och kritiska medborgare som är beredda att använda sina kunskaper (Brolin & 

Nohagen, 2012:6). Ämnets medborgerliga funktion fylls här med en tydlig kunskapsdimension 

där kunnighet och kritiskt tänkande närmast betraktas som skyldigheter. Samtidigt förekommer 

i inledningen även formuleringen ”Samhällskunskap är undervisning om, för och i demokrati” 

(Brolin & Nohagen, 2012:8), vilket kan tolkas som att läroboken här ger den det ideala 

medborgarskapet mer än en kunskapsinnebörd. Undervisning om demokrati kan tolkas som ett 

erkännande kunskapsdimensionen, men för och i demokrati bör snarare uppfattas som 

förväntningar på ämnet att forma ett medborgarskap som också innebär särskilda värden 

respektive förmågor att handla demokratiskt. Detta kan tolkas som att läroboken Forum på den 

tredje nivån operationaliserar LGY 11:s utsagor om socialisering till värden, men också 

ämnesplanens vetenskapliga och praktiska medborgarskapande.  

Sammantaget är medborgarskapets värde- och rättighetsinslag dock relativt outtalade i 

läroboken Forum. De förekommer men då mer implicit. Uttryck för en medborgarskapande 

konception består främst i hänvisningar till vetenskapliga förhållningssätts betydelse för att 

kritiskt förstå det komplexa samhället elever uppges leva i. Detta kan exemplifieras med en 

liknelse som beskriver samhället som ett fartyg med olika funktioner som måste skötas. 

Fartygets kurs liknas med politik, dess drift med ekonomi, och informationen till passagerarna 

med media (Brolin & Nohagen, 2012:7). De olika funktionerna representeras dessutom av olika 

block i bokens struktur. Liknelsen kan tolkas som att en tvärvetenskaplig förståelse av 

samhällets olika delar är central för ett kritiskt förhållningssätt till samhället, eller ett aktivt 

medborgarskap. Konceptionen som berör medborgarskap i läroboken är därmed starkt präglad 

av vetenskaplig rationalism framför fostran till värden (jämför Englunds patriarkala 
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konception), eller mer konfliktinriktade perspektiv. Läroboken kan således betraktas som 

närliggande det ideala medborgarskapet som uttrycks i ämnesplanen med ett starkt fokus på att 

förstå och förklara samhället. Inslagen av vetenskapligt rationell konception framför en 

demokratisk eller patriarkal leder också till att den didaktiska innehållsfrågan berörs i högre 

grad än legitimitetsfrågan då innehållsfrågan i lägre grad kan kopplas till skolans 

ämnesöverskridande syften som de uttrycks i LGY 11:s allmänna delar.         

5.2.5 Samhällskunskap som kvalifikation  

I LGY 11:s allmänna del förekommer skrivelser om att skolan måste utvecklas så den når de 

nationella målen och att verksamhetens förmåga till detta ständigt måste prövas och utvärderas 

(Skolverket, 2011:8). För samhällskunskapen innebär detta i praktiken att de nationella 

kunskapskraven för ämnet ska uppnås. Ämnets kvalificerande konception formuleras här när 

övergripande kunskapsmål för högskoleförberedande program fastslås. Här konstateras att 

undervisningen ska ge förutsättningar att uppnå kraven för en högskoleförberedande examen 

som uppges ge adekvata kunskaper för fortsatta studier (Skolverket, 2011:9). 

Samhällskunskapens kvalifikationsfunktion består därmed av att kunskapskraven uppnås.  

En ytterligare ambition som uttrycks är att elever själva tar ansvar för sin måluppfyllelse då de 

förväntas äga förmåga att bedöma sina egna resultat i förhållande till kunskapskraven. Detta 

för att de ska förstå vad de behöver förbättra för att nå kraven för den nationella utbildningen  

(Skolverket, 2011:14). Elever ska utifrån detta förstå vad som krävs av dem i  

samhällskunskap för att anses adekvat kvalificerade för yrkesliv eller fortsatta studier. En del 

av lärarens uppgift uppges också ligga i att informera elever och föräldrar om deras utveckling 

i förhållande till kunskapskraven (Skolverket, 2011:15). Samhällskunskapen som 

kvalifikation innebär således bedömning utifrån kunskapskraven, men krav föreligger också 

på att tillhandahålla eleven möjligheter att se i vilken mån de egna kvalifikationerna påverkar 

framtida studie- och/eller yrkesval.       

I ämnesplanen framträder kvalifikationskonceptionen tydligast i kunskapskraven för kurserna. 

Här uttrycks med vilken kvalitet elever ska visa sin uppfyllelse av målen för att uppnå ett visst 

betyg. Med mål åsyftas de konkretiseringar av ämnets syfte i punktform som förekommer i den 

övergripande ämnesplanen (Skolverket, 2011). Målen är därmed likadant definierade för 

samtliga elever. Alla ska exempelvis i kursen samhällskunskap 1a1 för ett godkänt betyg visa 

förmågan att analysera samhällsfrågors orsaker och konsekvenser samt presentera möjliga 

lösningar (Skolverket, 2011). Skillnaden mellan ett lågt och högt betyg ligger i med vilken 
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kvalitet detta genomförs. Ett resultat av detta är att samtliga elever för att få ett godkänt betyg 

måste visa upp samma kunskaper och förmågor, om än med varierande kvalitet.  

Att kunskapskraven i kursplanerna baseras på de övergripande målen får också konsekvenser 

för vilken typ av kvalitetsmätning betygen utgör. Eftersom målen präglas av vetenskapligt 

analytiska kunskaper och förmågor så är det också elevers uppvisande av dessa aspekter av 

samhällskunskap som ger störst utfall på betyget. För att undervisning i samhällskunskap ska 

dela ut höga betyg som kvalificerar för högre utbildning enligt ämnesplanens föreskrifter, 

behöver ett betydande fokus i undervisningen således riktas mot att elever utvecklar 

vetenskapligt analytiska förhållningssätt. Ett resultat av detta kan vara att ämnets kvalificerande 

konception leder till en individualistisk, vetenskapligt – rationell präglad ämneskod. Ämnets 

fostrande aspekter, strävan mot samhällelig utveckling eller lyftande av konfliktperspektiv - 

likt de som beskrivs som aspekter av Englunds medborgerliga läroplanskod - riskerar att tonas 

ned eftersom dessa inte är relevanta för betygsättning i ämnet. Att dessa perspektiv på ämnet 

inte bedöms i lika hög grad kan också ses som en följd av relativa svårigheter med att göra 

denna kunskap mätbar.  

Läroboken för lärarutbildningen behandlar samhällskunskapens kvalificerande konception när 

bedömningsfrågan diskuteras. Bedömningen i samhällskunskap äger påverkan på hur ämnets 

innehålls- och legitimitetsfrågor besvaras eftersom ett övergripande mål ständigt är att fastslå 

elevers kunskaper i relation till de nationella kunskapskraven. Undervisningen måste således 

ständigt utveckla elevers kunskaper i förhållande till kunskapskraven, men också samla in 

information som kan utgöra ett underlag för betyg som har en avgörande roll för elevers 

framtida studier och/eller yrkesliv. Därav är det självklart att konceptionen påverkar innehåll 

såväl som det övergripande syftet, vilket är centralt för bildandet av en ämneskod.  

Att klargöra mål och kunskapskrav för eleverna är utifrån det vi ser i LGY 11:s allmänna delar 

centralt. Detta uttrycker lärarutbildningens lärobok när de operationaliserar föregående nivåers 

konceptionsuttryck. Av största vikt uppges vara att elever görs medvetna om vad som ligger 

till grund för deras betyg så att de själva kan ta ansvar för sina resultat. Detta sker genom att 

nationella mål- och kunskapskrav presenteras av lärare på ett begripligt sätt. Författarna 

poängterar också vikten av att hålla sig till de statliga styrdokumenten i detta arbete då 

betygsättning är en myndighetsutövning som måste vara rättssäker. Här poängteras att det är 

elevers kunskaper som ska bedömas och inget annat. Aktivt deltagande, att vara en god kamrat 

eller flit är därmed irrelevant (Ekendahl m.fl. 2015:152). Detta styrker ovanstående nivåers 

formulering av ämnet som präglat av en vetenskapligt rationell konception eftersom 
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kunskapskraven och målen främst rymmer denna aspekt av ämnet. Den kvalificerande 

konceptionen kommer därmed att reproducera svaren på ämnets innehålls- och 

legitimitetsfråga i en vetenskapligt rationell riktning. Vidare kan vi konstatera att ett ämne som 

främst värdesätter vetenskapligt rationella förmågor hos individer i betygsättningen också 

kommer att präglas av att perspektiv som inte ryms i kunskapskraven får stå tillbaka. 

Fostransinslag till särskilda värden eller konfliktperspektiv med strävan mot arbete för ökad 

jämlikhet kommer därför att få stå tillbaka eftersom de inte äger relevans för kvalifikationen  

(Jämför patriarkal och demokratisk konception inom ramen för en medborgerlig läroplanskod.).  

I gymnasieläroboken Forum uttrycks samhällskunskap som kvalifikation tydligast under 

rubriken ”Vad ska du lära dig?” i bokens inledning. Här försöker författarna operationalisera 

Ekendahl m.fl. och deras uttalade principer om att tydliggöra målen och kunskapskraven för 

ämnet genom att inledningsvis, med hjälp av ett enkelt språk, klargöra för eleverna som läser 

boken vad det innebär att kunna samhällskunskap på ett övergripande plan. Detta genom att 

redogöra för de olika kunskapsformerna faktakunskap, förståelsekunskap, färdighet och 

förmåga (Brolin & Nohagen, 2012:10 f.). Genomgående tilltalar texten här den enskilde eleven, 

exempelvis ”du måste förstå”. Här formas därmed de ämneskunskaper som ska bedömas som 

något som utvecklas individuellt genom att individen förstår vad som förväntas.  

Vidare förklarar läroboken målen och kunskapskraven till målgruppen elever genom att 

beskriva hur dessa inbördes förhåller sig till varandra. Detta genom att klargöra att de 

övergripande målen för ämnet tar sig uttryck i olika kursers kunskapskrav där elevers 

måluppfyllelse också bedöms på en kvalitetskala (Brolin & Nohagen, 2012:13). Lärobokens 

konception av samhällskunskap som kvalifikation ger här ett konkret undervisningsnära uttryck 

för föregående nivåers formuleringar om att elever själva förväntas ta ansvar för sina 

studieresultat. Detta genom att de av en vetenskapligt rationell konception präglade målen och 

kunskapskraven förtydligas. Att detta uttrycks explicit för eleverna får konsekvenser för en 

ämneskod eftersom innehåll och mål med undervisning därmed måste anpassas utifrån 

styrdokumenten som även elever ska vara medvetna om.     

5.3 Ämneskod  

Här presenteras den ämneskod som framträder utifrån konceptionerna i det analyserade 

materialet. De övergripande dragen för dagens samhällskunskapsämne ramas därmed in. 

Ämneskoden presenteras som två olika kategorier, vilka behandlar samhällskunskapens 

innehålls-respektive legitimitetsfråga. Det är dock viktigt att poängtera att de olika 
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kategorierna går delvis in i varandra. Särskilda värden kan exempelvis utgöra delar av 

undervisningens innehåll, men även determinera hur det övergripande syftet formuleras.  

5.3.1 Innehållsfrågan: Vad ska ämnet handla om?  

Den vidgade läroplanens svar på ämneskodens innehållsfråga påverkas av fostrande såväl som 

vetenskapligt-rationella inslag. Tydligast uttrycks det fostrande innehållet inom ramen för den 

värdeförmedlande konceptionen. Den vidgade läroplanen formar här ämneskodens 

innehållsfråga som beroende av att fostran inkluderas, delvis genom socialisation men också 

som kunskapsområden när elever förväntas bli medvetna om individuella rättigheter och 

värden. I läroboken Forum uttrycks detta som att samhällskunskap ska vara undervisning om, 

för och i demokrati. Det studerade materialets svar på ämneskodens innehållsfråga som 

behandlar de normativa värdeförmedlande inslagen kan därmed betraktas som ett uttryck för 

hur samhällskunskapens innehåll förväntas legitimera dominerande värden i den rådande 

läroplansteoretiska kontexten. Enligt Englunds begreppsanvändning kan vi således konstatera 

att den rådande ämneskoden för samhällskunskap äger inslag av en patriarkal konception, då 

den uppmanar till ett relativt okritiskt anammande av särskilda värden. Samtidigt är det 

värdeförmedlande innehållet präglat av en stark individorientering som bortser från det 

ömsesidiga beroendet mellan medborgare som det uttrycks i den patriarkala konceptionen. De 

normativa aspekterna av ämneskodens innehåll är därmed av en tydligt individorienterad 

karaktär.  

Även framhävande av vetenskapligt rationella aspekter av ämnets innehåll förekommer 

genomgående i det undersökta materialet och utövar ett betydande inflytande på ämneskodens 

innehållsfråga. Tydligast uttrycks detta inom konceptionen av ämnet som berör studier av 

samhället. På samtliga nivåer ges studier av samhället relevans som medel för att utveckla 

analytiskt vetenskapliga förhållningssätt hos elever. Tydligast uttrycks konceptionen dock i de 

ämnesspecifika texterna, vilket innebär ett större inflytande på ämnets specifika innehåll än den 

värdeförmedlande konceptionen. Studier av samhället utgör således ett instrument för att 

utveckla kunskaper om vetenskapliga begrepp, metoder, modeller och teorier, snarare än 

tvärtom, d.v.s. att dessa skulle användas som medel för att förstå samhället. Det vetenskapligt 

rationella innehållets inkludering i undervisningen ges sammantaget närmast ett egenvärde. 

Den studerade läroboken för gymnasiet förstärker och operationaliserar med sin 

tvärvetenskapliga struktur ämneskodens innehållsfråga, som beroende av att  

samhällskunskapen studerar samhällsfrågor utifrån skilda vetenskapliga perspektiv hämtade 

från olika discipliner.  
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Kunskapskraven för respektive kurs och deras formuleringar befäster också det 

vetenskapligtrationella inflytandet på hur ämneskodens didaktiska vad-fråga kan besvaras. 

Eftersom kunskapskraven utgör konkretiseringar av målen, som i hög grad domineras av 

framhävande av att elever utvecklar vetenskapligt analytiska kunskaper och förmågor, så är 

betygsättningen av enskilda elever beroende av att undervisningen bidrar med möjligheter att 

visa dylika kunskaper. Detta får som konsekvens att andra aspekter av samhällskunskapens 

didaktiska innehållsfråga får stå tillbaka, eftersom dessa inte konkretiseras i kunskapskraven. 

Eftersom samhällskunskapsundervisningen ska tillhandahålla möjligheter för elever att nå 

högsta möjliga måluppfyllelse så kommer de vetenskapligt rationella inslagen i 

kunskapskraven att äga ett avgörande inflytande över ämneskodens svar på innehållsfrågan.  

5.3.2 Legitimitetsfrågan: Varför ska ämnet undervisas?    

Ämneskodens legitimitetsfråga består för det första i att samhällskunskapen förmedlar värden 

från LGY 11:s allmänna delar. Dessa värden är till sin karaktär främst inriktade mot 

individuella och formella fri- och rättigheter som elever förväntas internalisera som ett slags 

minsta gemensam värdenämnare. Fostran till kollektivt ansvarstagande för samhället och 

nationell samhörighet är i hög grad frånvarande. I ämnesplan och lärobok ges ämneskodens 

värdeförmedlande konception delvis en kunskapsdimension då ämnets övergripande syfte här 

också legitimeras med att elever lär sig om sina rättigheter. I Läroboken för lärarutbildning 

beskrivs den värdeförmedlande konceptionen av ämneskoden som ämnets uppdrag att 

legitimera det rådande samhällssystemets dominerande uppfattningar. Inom rådande ämneskod 

består dessa främst av tidigare nämnda individorienterade fri- och rättigheter.     

Samhällskunskapsämnet legitimeras i materialet även utifrån behovet av att skapa ekonomiskt 

nyttiga individer. Detta uttrycks starkt inom den individorienterade konceptionen när det 

livslånga lärandet och entreprenörskap betonas i LGY 11:s allmänna delar och inom den 

analyserade läroboken för lärarutbildning när samhällskunskapens funktion för skapandet av 

ekonomisk bildning framhävs. I läroboken för gymnasieskolan uttrycks också denna aspekt av 

ämneskodens legitimitetsfråga när ämnets betydelse för fostran av ekonomiskt nyttiga individer 

för rådande ekonomiska system framhävs i kapitlet som behandlar privatekonomi. 

Ämnesplanens inkludering av icke ämnesspecifika kommunikativa förmågor och kunskap om 

digitalisering kan också uppfattas som att ämneskodens legitimitetsfråga får en ekonomiskt 

instrumentell prägel för individen eftersom dessa förmågor och kunskaper kan betraktas som 

relevanta för vidare studier och arbetsliv i högre grad än för ämnets vetenskapliga eller 

medborgarskapande aspekter. Det empiriska materialets ekonomiskt motiverade svar på 

samhällskunskapens legitimitetsfråga har liksom de värdeförmedlande också en uppenbart 
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individuell prägel. Elevers ekonomiska nyttighet ska främst främja det ekonomiska 

egenintresset framför det kollektiva.        

Genom konceptionen av samhällskunskap som studier av samhällsfrågor formas ämneskodens 

legitimitetsfråga även som beroende av att kritiska samhällsanalytiker blir till. Detta genom att 

elever studerar samhällsfrågor genom vetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder 

från olika vetenskapliga discipliner. Syftet med ämnet är således att utveckla förmågor till att 

förklara och förstå människors livsvillkor vetenskapligt. Den undersökta läroboken för 

lärarutbildningen menar att detta kan utgöra en motvikt mot ämnets värdeförmedlande då 

analytiskt kritiska förhållningssätt kan bidra med att legitimeringen av rådande samhällssystem 

kan problematiseras. För ämneskoden innebär detta att två av dess mest centrala svar på den 

didaktiska varför-frågan, nämligen ämnets värdeförmedlande och kritiskt analytiska funktion 

hamnar i ett konfliktförhållande. Konflikterna tonas dock ned av att LGY 11:s allmänna delar 

framställer värdegrunden som närmast självklar, vilket leder till att denna inte framstår som 

stående i ett motsatsförhållande mot kritiskt analytiska förhållningssätt. Konceptionerna som 

berör värden och kritiska studier av samhällsfrågor förenas således i ämneskodens besvarande 

av legitimitetsfrågan på ett sätt som framstår som harmoniskt. Syftet med undervisningen tycks 

vara att skapa kritiska analytiker, så länge det kritiska förhållningssättet inte på allvar leder till 

ett ifrågasättande av skolans grundläggande värden. Läroboken Forums betydande inslag av 

individuellt orienterad vetenskapligrationalism bidrar till att förstärka skapandet av kritiska 

analytiker som ett centralt svar på ämnets legitimitetsfråga inom ramen för rådande ämneskod.        

De individorienterade medborgarrättsliga principerna i LGY 11:s inledande kapitel kan 

betraktas som ett sätt för den vidgade läroplanen att forma samhällskunskapens legitimitet 

som bestående av att skapa rättighetsmedvetna medborgare. Ämneskoden präglas här av att 

den förväntas skapa medborgare som äger kunskap om formella individuella rättigheter 

snarare än kollektiva rättigheter och skyldigheter. Samhällskunskapen äger ett särskilt ansvar 

för att förmedla kunskap om dessa, vilket också uttrycks i ämnesplanen när de medborgerliga 

rättigheterna beskrivs som kunskapsområden. Ett av syftena med ämnet är således att 

undervisa om rättigheter. Rättigheter som i sin tur framställs som närmast universella, icke 

förhandlingsbara och med en uppenbar individcentrering. Den rådande ämneskoden formar 

således samhällskunskapens demokratiska funktion som beroende av att elever anammar en 

slags minsta gemensam värdenämnare som alla förväntas förenas kring. Ämnets legitimitet 

vad gäller bidrag till ett demokratiskt samhälle, ligger i att rättighetsmedvetna elever skapas 

genom undervisningen. Denna aspekt av ämneskodens legitimitetsfråga skiljer sig från den 
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fostrande då den i högre grad behandlar fri- och rättigheter som kunskapsområden snarare än 

värden.  

Ämnets roll för att skapa individer som tar ansvar för det egna lärandet framstår också som en 

central aspekt av ämneskodens legitimitetsfråga. Detta uttrycks starkt i konceptionen som berör 

samhällskunskap som kvalifikation. Elever förväntas utveckla ett ansvarstagande för sina 

studieresultat i relation till de nationella kunskapskraven. En förutsättning för detta är att lärare 

kan kommunicera vad som förväntas av elevers kunskaper på ett begripligt sätt. Detta förstärks 

i läroboken för lärarutbildning såväl som i läroboken för gymnasiet. Undervisningen i 

samhällskunskap handlar utifrån detta i hög grad om att elever görs medvetna om på vilka 

grunder deras studieresultat bedöms. Detta för att de ska göras medvetna om vad som krävs för 

framtida studie- och yrkesval. När de nationella målen med samhällskunskap, konkretiserade 

av kunskapskraven, utövar detta inflytande på den didaktiska varför-frågan, får ämnet i hög 

grad legitimitet som ett disciplinerande ämne, som formar ansvarstagande och resultatinriktade 

individer.        

5.3.3 En medborgerlig ämneskod?  

Utifrån den ämneskod som framträder ovan är det relevant att ställa frågan huruvida denna 

kan beskrivas som medborgerlig utifrån Englunds definition. Om vi börjar med att ställa det 

analyserade materialet i relation till Englunds konceptioner av den medborgerliga 

läroplanskoden så kan vi konstatera en rad likheter men också skillnader.  

Ämneskoden som framträder formar samhällskunskapens innehåll som bestående av särskilda 

värden. Englunds medborgerliga läroplanskod rymmer även den fostrande värdeinslag, vilket 

tydligast uttrycks inom den patriarkala konceptionen. En central skillnad mellan rådande 

ämneskods värdeinnehåll och motsvarande som framträder inom ramen för Englunds 

medborgerliga läroplanskod är dock att ämneskodens fostrande innehåll präglas av att elever 

förväntas anamma individuella värden och rättigheter. En patriarkal konception betonar istället 

kollektiva värden, såsom nationell gemenskap, samt gemensamma rättigheter och 

skyldigheter. En likhet ligger dock i en förväntan om en relativt okritisk internalisering av 

dominerande normativa ståndpunkter i samhället. Ämneskodens värdeförmedlande innehåll 

ligger sammantaget långt från Englunds kriterier för en medborgerlig läroplanskod då 

fostransuppdraget inte framställs som en kollektiv angelägenhet. Ämneskodens 

värdeförmedlande hävdar individens rätt gentemot kollektivets, snarare än framhäver 

gemensamma värdens funktion för samhörighet mellan medborgare.  
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Ämneskodens betoning av vetenskapligt innehåll saknar också i hög grad en medborgerlig 

prägel likt den som ryms inom Englunds vetenskapligt-rationella konception. Den 

vetenskaplighet som definierar ämneskodens innehåll tillskrivs nämligen ingen funktion för en 

kollektiv medborgerlig utveckling. Istället framställs den främst som relevant för att skapa 

kritiska analytiska individer. De kritiska och analytiska förmågorna ges betydelse för 

orientering i framtida studie-, yrkes- och samhällsliv. Ämneskodens vetenskapliga innehåll är 

således ett uttryck för att samhällskunskapsundervisning i hög grad präglas av egenintresse 

snarare än strävan mot kollektiv samhällelig utveckling på vetenskapligt rationell grund.  

Detta fokus på samhällskunskapens instrumentella roll för individen är också genomgående när 

ämneskodens legitimitetsfråga besvaras. Samhällskunskapens legitimitet för 

medborgarskapande framställs i den vidgade läroplanen som beroende av att värden förmedlas 

och elever görs medvetna om formella fri- och rättigheter. Medborgarskapet får således en 

individuell prägel av en uppsättning formella och individorienterade värden och rättigheter som 

elever förväntas internalisera och bli medvetna om. Detta kan ställas i kontrast till hur 

medborgarskap framställs i en medborgerlig läroplanskod som istället betonar det ömsesidiga 

beroendet och kollektiva ansvaret för samhället. Den rådande ämneskoden gör därmed 

medborgarskap till en individuell snarare än en kollektiv angelägenhet, vilket leder till att vi 

här knappast kan tala om en medborgerlig ämneskod enligt Englunds definition.  

Den kvalificerande konceptionens inflytande på ämneskoden innebär ett ytterligare avstånd 

till Englunds definition av en medborgerlig läroplanskod. Att skolan förväntas utveckla 

elevers ansvarstagande för de egna studieresultaten i förhållande till de nationella 

kunskapskraven leder till att samhällskunskapen tjänar elevers egenintresse. Istället för att 

legitimera undervisningen med mål om ett gemensamt lärande, riskerar undervisningen att 

enbart få legitimitet i den mån den kvalificerar individer för framtida studier och/eller yrkesliv. 

Om kvalifikationen äger detta avgörande inflytande över legitimitetsfrågan är det också troligt 

att innehållet främst anpassas utifrån kunskapskraven snarare än andra imperativ från den 

vidgade läroplanen. Undervisningen ges främst ett värde som leverantör av kvalifikation. En 

kvalifikation som utifrån kunskapskravens utformning får en tydlig inriktning mot bedömning 

av vetenskapligt analytiska förmågor.  

Sammantaget kan vi konstatera att den ämneskod som framträder knappast kan betraktas som 

medborgerlig i relation till Englunds definition. Inslag av samtliga Englunds konceptioner 

förekommer inom ramen för ämneskoden men med en uppenbart individuell prägel. 

Framförallt utövar en individualiserad version av vetenskaplig rationalism, med en ekonomiskt 
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instrumentell tonvikt, ett betydande inflytande på hur ämnets innehålls- och legitimitetsfråga 

hanteras.  

6. Avslutande diskussion  
Ämneskoden som tar form utifrån konceptionerna visar därmed, i linje med tidigare 

forskningsresultat, att undervisningens innehålls- och syftesformuleringar påverkas av 

konkurrerande samhälleliga synsätt på utbildningens funktion. Inom den vidgade läroplanens 

styrning av samhällskunskapen gestaltas detta av de olika konceptionerna av ämnet som 

tillsammans formar ämneskoden. Ämneskodens konceptioner kan, relaterade till tidigare 

forskning, betraktas som ämnesspecifika uttryck för det Englund benämner didaktiska 

typologier (2005). En central skillnad är dock att Englunds typologier representerar krav på 

att undervisningen ska bidra med värden och kunskaper med relevans för det kollektiva 

samhällslivet. Ämneskodens konceptioner av samhällskunskap formar istället undervisningen 

som i hög grad instrumentell för individens förmåga att hävda sig i framtida studier och/eller 

yrkesliv.  

  

Att ämneskodens svar på de didaktiska vad- och varför-frågorna präglas av en ökad 

individualisering och tilltagande krav på kvalifikation i enlighet med de nationella 

kunskapskraven, kan även betraktas som ett uttryck för det Wahlström benämner en 

denationaliserad utbildningskonception (2014). Ökad fokus på individuell kunskapsbedömning 

och resultatstyrning av undervisning i form av kunskapskrav, får konsekvenser för den 

ämneskod som formas. Innehåll och syfte med undervisning måste inom ramen för en 

denationaliserad utbildningskonception ständigt anpassas enligt de nationella mål som 

utbildningens kvalitet kontrolleras gentemot. En denationaliserad  

utbildningskonceptions krav på mätbar kunskap kan således delvis förklara ämneskodens 

betydande inslag av vetenskaplig-rationalism, då denna aspekt av samhällskunskap lättare kan 

kontrolleras och göras mätbar, än exempelvis den medborgarskapande.  

  

Resultatet som visar att vetenskapliga studier av samhället starkt präglar ämneskoden 

kompletterar resultat i Moréns studie (2017). Följande studie visar dock, till skillnad från 

Morén, att studier av samhället i dagens vidgade läroplan inte framstår som stående i ett 

konfliktförhållande gentemot centralt innehåll och kunskapskrav, snarare bekräftar dessa 

samhällsstudiernas relevans för undervisningens mål. Det framstår dock en tydlig viktning 

mot att studier av samhället ska bedrivas vetenskapligt, vilket ger andra perspektiv på 
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samhällsstudier, som exempelvis det kollektiva och personliga ställningstagandet i 

studerade konflikter ett minskat utrymme. Denna syn bekräftas i läroboken för 

lärarutbildning när denna beskriver hur samhällsstudier är ett ämnesdidaktiskt medel för 

att nå läroplanens mål med samhällskunskap som de konkretiseras i kunskapskraven. 

Studier av samhället ges mening som centrala för ämneskodens innehålls- och 

legitimitetsaspekter.  

  

Den presenterade ämneskoden uppvisar också gemensamma drag med de konceptioner som 

beskrivs i Lindmarks studie (2013). Till skillnad från Lindmarks deltagande lärare så visar den 

undersökta vidgade läroplanen dock en mer betydande betoning av vetenskaplighet och 

individualism som determinanter för ämnets karaktär. Det tycks således finnas ett glapp 

mellan lärares och den här undersökta vidgade läroplanens tolkning av ämnets innehåll och 

syfte. Detta framgår även i Lindmarks studie när lärare i sin beskrivning av ämnet betonar en 

medborgarrättsinriktad konception men i den faktiska undervisningen låter den fakta- och 

begreppsinriktade motsvarigheten dominera. Detta kan tolkas som att lärare i praktiken styrs 

mer av den här granskade vidgade läroplanen än personlig bakgrund. Den fakta- och 

begreppsinriktade konceptionen kan nämligen anses ligga nära ämneskodens vetenskapliga 

aspekter. Vetenskaplighetens dominerande ställning kan i sammanhanget även betraktas som 

ett svar på de samhälleliga krav som ställs på att utbildning ska leverera mätbara resultat.  

  

Ämneskodens olika konceptioner uttrycker i enlighet med Olssons studie (2016) också en 

spännvidd mellan interna och externa mål med samhällskunskap. Eftersom ämneskoden i hög 

grad präglas av vetenskaplighet och abstrakta ämneskunskaper, i synnerhet i de texter som är 

mer ämnesnära än LGY 11:s allmänna delar, kan det också konstateras att interna mål ges 

företräde inom rådande ämneskod. Externa mål är däremot inte frånvarande då ämnet i den 

vidgade läroplanen också framställs som centralt för värdeförmedling och skapandet av 

ekonomiskt nyttiga individer. De externa målen framstår dock som instrumentella för individen 

och samhällets utveckling begränsat till främst ekonomiska aspekter. Ambitionen att ämnet ska 

bidra till en progressiv samhällsutveckling för det kollektivt bästa saknas i hög grad.  

  

Att konceptionen som berör samhällskunskap som kvalifikation påverkar ämnets innehåll och 

legitimitet kan i anslutning till Florin Sädboms resonemang (2015) betraktas som en 

ämnesspecifik konsekvens av den vidgade läroplanens mål- och resultatstyrning. I likhet med  
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Florin Sädbom visar resultaten att styrningsformen för skolan får ämnesdidaktiska 

konsekvenser. En styrningsform, som i stark överenskommelse med det läroplansteoretiska 

ramverket, är ett uttryck för ett samhälles ekonomiska, politiska och sociala organisation. Att 

andra konceptioner kan anses stå i motsatsförhållande till styrningsformen kan i sin tur även 

relatera till Englunds konfliktperspektiv på läroplansteori som är genomgående i förståelsen 

av det empiriska materialet. I den granskade vidgade läroplanen tycks vetenskaplighet vara 

det som främst kvalificerar elever, vilket således kan betraktas som symptomatiskt för att 

denna aspekt av ämnet går segrande ur den läroplansteoretiska konflikten kring ämnets 

kärna. Det bör dock poängteras att ämneskoden framträder uteslutande utifrån texter som 

ramar in ämnet. I enlighet med Florin Sädboms resultat sker i realiteten alltid en tolkning i 

kommunikation med undervisningskontexten när styrningsformen praktiseras i undervisning. 

Detta öppnar i sin tur för vidare forskning kring ämneskoden där intresset kan riktas mot hur 

lärare tolkar innehålls- och legitimitetsfrågan.  

7. Sammanfattning  
Hundra år efter den medborgerliga läroplanskodens intåg kan samhällskunskapen 

sammanfattningsvis inte längre betraktas som erkännande av ett ömsesidigt beroende mellan 

medborgare. Ämnets samhörighetsfostrande ambitioner fasas ut för att istället ge utrymme för 

individuell utveckling av vetenskapliga kunskaper och förmågor med en ekonomiskt 

instrumentell prägel. Eftersom ämnet saknar en vetenskaplig moderdisciplin som balanserar 

mot ideologiska förskjutningar i kampen om utbildningens innehåll och legitimitet på ett 

övergripande plan, är ämnet särskilt känsligt för förändringar i den rådande  

läroplansteoretiska kontexten. Ämnets karaktär kan således i en vidare mening betraktas som 

en tydlig manifestation av de ideologiska samhälleliga motsättningar som formar inte bara 

samhällskunskapen, utan hela utbildningssystemet.      
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