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Sammanfattning 

Ambitionen med denna uppsats är att låta samhällskunskapslärares röster bli hörda och bidra 

med ett inlägg i diskussionen om demokratiuppdragets innebörd för ämnet samhällskunskap. 

Studiens syfte är att undersöka hur lärare på gymnasial nivå förhåller sig till och resonerar kring 

demokratimålen i samhällskunskap A. Studien undersöker även hur lärare i sin undervisning 

kombinerar faktakunskaper respektive färdighetskunskaper i syfte att uppnå demokratiuppdraget. 

Ett nära samband mellan fakta- och färdighetskunskaper kan utläsas i pragmatismens 

grundtankar, vilket bidragit till valet av teoretisk ansats. Det empiriska materialet har samlats in 

med hjälp av kvalitativa forskningsintervjuer med fyra yrkesverksamma lärare.  

 

Av resultatet framgår att elevinflytande, medborgarfostran och en god klassrumsmiljö som 

kännetecknas av deliberativ demokrati utgör viktiga delar i arbetet med demokratiuppdraget i 

samhällskunskap A. Vidare framgår att faktakunskaper utgör grunden i kunskapsinhämtningen 

och dessa anses vara lättare att bedöma. I föreliggande studie uppmärksammas att utrymmet inte 

är jämt fördelat mellan fakta- och färdighetskunskaper, vilket är problematiskt utifrån 

pragmatismens syn på lärande.    
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1. Inledning  

Ämnet samhällskunskap inrättades i syfte att förse medborgarna med den kunskap som krävs för 

att kunna axla rollen som ansvarstagande demokratiska medborgare. Innebörden av 

samhällskunskapsämnets demokratiska uppdrag har dock förändrats över tid i takt med att 

samhället förändras. Om intresset för ren kunskap präglar samhället i övrigt läggs tonvikt på 

faktakunskaper om demokrati. Om samhället istället efterfrågar aktivt deltagande medborgare 

betonas vikten av demokratiska färdigheter i samhällskunskapsundervisningen (Bronäs 2003). 

Med grund i Agneta Bronäs (2003) resonemang uppfattar vi det som att samhällskunskapslärare 

har ett demokratiskt uppdrag som historiskt sett har varierat mellan demokrati som faktakunskap 

och demokrati som färdighetskunskap.  

Vilken sorts kunskap efterfrågas i dagens demokratiundervisning i samhällskunskapsämnet? 

Som blivande samhällskunskapslärare på gymnasial nivå inriktar vi oss på samhällskunskap A 

eftersom att samtliga elever i gymnasieskolan läser den kursen. Utifrån följande textutdrag ur 

kursplanen för samhällskunskap A kan vi utläsa att kursens syfte inte enbart handlar om att lära 

om demokrati, utan också att lära genom demokratiska arbetsformer. 

”Eleven ska ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett 

demokratiskt arbetssätt.” (Kursplanen för samhällskunskap A) 

Demokratiuppdraget består således av en kombination mellan faktakunskaper och 

färdighetskunskaper. Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) uttrycker dessutom att 

undervisningen inte ensidigt får betona den ena eller den andra kunskapsformen. Istället 

förespråkas ett samspel kunskapsformerna emellan. Med ambitionen att låta 

samhällskunskapslärares röster bli hörda är vi intresserade av att undersöka hur gymnasielärare 

resonerar kring demokratuppdraget i samhällskunskap A.  
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1.1 Syfte och problemformulering 

I denna studie avser vi att undersöka hur gymnasielärare resonerar kring demokratimålen i sin 

undervisning i samhällskunskap A. Vi vill även studera hur samhällskunskapslärare kombinerar 

faktakunskaper och färdighetskunskaper i syfte att uppnå demokratiuppdraget som uttrycks i 

kursplanen. Detta mynnar ut i följande frågeställningar: 

 

- Hur uppfattar lärare samhällskunskapsämnets demokratiuppdrag? 

- Hur kombinerar samhällskunskapslärare faktakunskaper och färdighetskunskaper för att 

uppnå demokratiuppdraget i samhällskunskap A? 

- Vilket utrymme ges till faktakunskaper respektive färdighetskunskaper och hur motiveras 

de val som görs? 

1.3 Disposition  

Bakgrundskapitlet som följer redogör för samspelet mellan fyra kunskapsformer som 

styrdokumenten lyfter fram. Dessa kunskapsformer inbegriper fakta- och färdighetskunskaper 

som utgör en viktig del i undersökningens problemformulering. Därefter kommer ett kapitel som 

berör John Deweys pragmatiska kunskapssyn, vilket är uppsatsens teoretiska ansats. Det fjärde 

avsnittet behandlar den tidigare forskning som finns i fråga om samhällskunskapsämnets 

demokratiuppdrag. Detta kapitel innehåller en historisk tillbakablick, tre demokratiteorier och 

lärares syn på samhällskunskapsämnets demokratiska uppdrag idag. I metodkapitlet ges utrymme 

för den halvstrukturerade forskningsintervjun som ligger till grund för vårt resultat. Vi beskriver 

även genomförandet av intervjuerna, den hermeneutiska tolkningsramen som vi förhållit oss till 

samt de forskningsetiska principer som vi tagit hänsyn till under insamlingen och hanteringen av 

det empiriska materialet. Som avslutning på metodkapitlet tar vi upp några självkritiska 

reflektioner som dykt upp under resans gång. Resultatdelen inleds med en presentation av de fyra 

gymnasielärare i samhällskunskap som vi intervjuat. Sedan följer tre rubriker vars syfte är att ge 

en så översiktlig bild av respondenternas utsagor kring de tematiseringarna som vi redovisar i 

Bilaga 1. Vi avslutar kapitlet med en kort sammanfattning av de mest framträdande resultaten. 

Kapitel sju innehåller en avslutande diskussion där resultaten från vår genomförda studie 

relateras till tidigare forskning. Uppsatsen avslutas med förslag till vidare forskning. 
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2. Bakgrund 

I detta bakgrundskapitel redogör vi för samspelet mellan de fyra kunskapsformerna; fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet, som uttrycks i skollagen samt läroplanen för de frivilliga 

skolformerna (Lpf 94). Vårt syfte och problemformulering fokuserar på faktakunskaper 

respektive färdighetskunskaper, men vi vill ge läsaren en helhetsbild genom att presentera 

samtliga kunskapsformer. 

2.1 Kunskapsformer i styrdokumenten och i undervisningen 

I Skollagen (1985:1100) står det att utbildningen ska tillgodose eleverna med faktakunskaper och 

färdigheter i syfte att främja deras utveckling till ansvarstagande samhällsmedlemmar. Mer 

konkret uttrycks i läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) att undervisningen inte 

enbart ska inrikta sig på faktakunskaper om grundläggande demokratiska värden. 

Undervisningen ska även utövas genom demokratiska arbetsformer och utveckla eleverna till 

aktiva deltagare i samhällslivet. Ett av de mål som skolan ska sträva mot är att varje elev tar 

ansvar för sina studier och har inflytande över sin utbildning. Tanken är att elever utifrån 

faktakunskap om demokratins grunder utvecklar förmågan att arbeta i demokratiska former. I 

förlängningen innebär detta för eleverna en fördjupad demokratisk kompetens i samhälls- och 

yrkesliv. Gymnasieskolans läroplan (Lpf 94) förespråkar ett samspel mellan olika 

kunskapsformer i undervisningen, vilket lyfts fram i följande textutdrag: 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former - 

såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och 

samspelar med varandra. Undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller 

den andra kunskapsformen (Lpf 94, s 6). 

I läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning (SOU 1992:94) problematiseras och 

diskuteras begreppet kunskap som ett resultat av decentraliseringen av skolsystemet. 

Decentraliseringen innebar nya mål- och styrdokument som hade krympt i fråga om 

innehållsanvisningar, vilket medförde att alltfler började ställa sig frågan vad kunskap är.  Ingrid 

Carlgren & Ference Marton (2004) beskriver denna förskjutning på följande vis: 

Man skulle kunna beskriva förskjutningen av skolans kunskapsuppdrag som att 

det tidigare var begränsat till att lära eleverna att veta att (fakta) och hur 
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(färdigheter) men att det efter hand utvidgades till att också omfatta utveckling 

av att veta varför (förståelse) och vad (förtrogenhet) (Carlgren & Marton 2004, s 

197).  

Kategoriseringarna av kunskap som omnämns i citatet ovan är förslag på fyra olika 

kunskapsformer. Härnäst följer en närmare presentation av respektive kunskapsform som 

beskrivs i Skola för bildning (SOU 1992:94):  

1. Faktakunskap är mätbar kunskap i form av information och regler, det vill säga när man vet 

att ett visst fenomen förhåller sig si eller så. Detta betyder emellertid inte att eleverna alltid 

behöver lära sig denna sortens kunskap utantill, utan snarare lära sig var den kan hittas. Sådan 

faktakunskap finns att hämta i obegränsat antal källor i dagens datoriserade samhälle.  

 

2. Förståelsekunskap kännetecknas av en kvalitativ dimension av kunskap, alltså att något kan 

förstås på kvalitativt olika sätt. För elevernas del rör det sig om att tillägna sig begrepp inom 

diverse olika ämnesområden för att sedan med hjälp av dem förstå olika fenomen.  

 

3. Färdighetskunskap kan ses som en praktisk kunskapsform. För skolverksamheten innebär 

detta att elever måste ges utrymme att träna olika färdigheter. Ofta förknippas färdigheter 

med de praktiska och estetiska ämnena, men är i själva verket i hög grad även viktiga i övriga 

ämnen. När eleven vet hur något skall utföras och kan göra det är kunskapen en färdighet. 

 

4. Förtrogenhetskunskap handlar om deltagande i verksamheter där kunskapen ingår i syfte att 

lära sig den. Det är den sortens kunskap som grundar sig på omdömen, med andra ord att 

kunna tillämpa regler och principer på olika vis beroende på vilken situation man befinner sig 

i. Förtrogenhetskunskapen har en nära relation till sinnliga upplevelser. Med hjälp av synen, 

luktsinnet, känslan kan vi avgöra vad som är rätt respektive fel.  

Folke Vernersson (1999) har i en undersökning låtit lärare rangordna dessa fyra kunskapsformer 

i samhällsundervisningen efter prioritet samt motivera valet. Lägst rangordnades ”fakta”, en 

tredjeplats intog ”förståelse”, en andraplats ”förtrogenhet” och högst upp hamnade ”färdighet”. 

Majoriteten av lärarna är överrens om att en exakt rangordning är omöjlig att utföra, eftersom att 

eleverna är i behov av alla kunskapsformer och att de går in i varandra. Närmare en tredjedel av 
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lärarna har till och med avstått från att göra prioriteringar i studien med den enkla motiveringen 

att kunskapsformerna är beroende av varandra. De lärare som prioriterat kunskapsformen 

”färdighet” som intog topplaceringen menar att eleverna måste ges instrument för att kunna söka, 

formulera problem, sammanställa och kritiskt granska fakta, analysera, argumentera och dra 

slutsatser. Om eleven besitter faktakunskaper, men saknar färdigheter, kan den omöjligt bygga 

på dessa på egen hand. En lärare som istället prioriterat kunskapsformen ”fakta” skriver i 

motiveringen att fakta utgör en grund för förståelse och att utökade kunskaper krävs för att elever 

ska kunna utveckla färdigheter. Motiveringarna visar att även de lärare som valt att prioritera en 

kunskapsform framför andra påpekar kunskapsformernas påverkan av varandra och därmed ger 

uttryck för det samspel mellan kunskapsformerna som styrdokumenten framhåller.  

Leif Isberg (1996) tydliggör samspelet ytterligare mellan de olika kunskapstyperna genom att 

bland annat visa på att fakta- och förståelsekunskap hänger samman. Fakta är viktiga byggstenar 

i vår förståelse, men utan förståelse kan vi inte se mening i fakta. En strikt fördelning av 

kunskaper som beskrivits utifrån de fyra kunskapsformerna existerar inte i verkligheten. Man 

kan säga att förekomsten av de olika formerna återfinns inom alla kunskapsområden, men 

skillnaden ligger i betoningen av dem. Betoningen av samspelet mellan de fyra 

kunskapsformerna uttrycks även i Samhällsorienterande ämnen (2008). Där anses elevernas 

kunskaper aldrig vara starkare än den svagaste länken. Det innebär att saknas färdighet, 

förståelse eller fakta, då försvagas styrkan i kunskapen.   

I Att utveckla elevers tänkande väljer Stellan Lindqvist & Gunnar Hyltegren (1995) istället att se 

de fyra kunskapsformerna som olika stationer som tillsammans bildar en komplett kunskapsresa. 

Fakta är kunskapens första station som liknas vid tankens råmaterial. Fakta förlorar dock sitt 

värde om eleven inte reser vidare till kunskapens andra station som är förståelse. När eleven 

försöker förstå något bearbetar eleven det med tanken genom att analysera, reflektera och så 

vidare. Förståelsen behöver också tillämpas för att kunskapen ska inta formen av en produkt eller 

ett verk. Detta leder oss in på färdigheter som är kunskapens tredje station. I detta skede förs 

fakta samman med förståelse i en konkret problemlösning och det tillåter eleven att erövra 

kunskapen. Elevens resa tar inte slut här, utan leder dem in på kunskapens fjärde station som är 

förtrogenhet. Den uppnår eleven när han eller hon kan stå på egna ben, har verktygen att skaffa 

mer fakta, förmågan att formulera problem och slutligen fördjupa sin förståelse. Hur vi än väljer 
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att se på kunskap bottnar det i delar som tillsammans bildar en helhet. Resan är inte fulländad 

utan alla dess stationer.   

3. Teoretiskt perspektiv 

I denna studie förs en diskussion om och hur samhällskunskapslärare kombinerar faktakunskaper 

och färdigheter i syfte att uppnå demokratiuppdraget som kursplanen för samhällskunskap A 

uttrycker. En nära relation mellan faktakunskaper och färdigheter i ett lärandeperspektiv kan 

utläsas i pragmatismens grundtankar, vilket bidragit till vårt val av teoretiskt perspektiv. Bernt 

Gustavsson (2000) skriver att pragmatismens kunskapssyn är inriktad på människans handlingar 

och konsekvenserna av dessa. Utgångspunkten är att människan betraktas som en handlande 

varelse och kunskap uppstår i de handlingar som vi utför. Kunskapen hjälper oss sedan att 

komma fram till vilken handling som är den mest fördelaktiga i de problematiska situationer som 

människor står inför.  

Pragmatismens grundare var Charles Peirce som menade att människors tro eller övertygelse 

leder till ett visst sätt att handla som i sin tur utvecklar vanor hos oss. Två individer med olika 

vanor besitter därmed olika former av kunskap. För att ny kunskap ska uppstå måste vi därför 

förändra våra vanor. John Dewey utvecklade sedan Peirces filosofi genom att tillämpa 

pragmatismen på områden som pedagogik, utbildning och demokrati (Gustavsson, 2000). Med 

tanke på att vår undersökning berör dessa områden kommer vi i det här teorikapitlet att 

koncentrera oss på Deweys inriktning inom den pragmatiska kunskapsfilosofin.  

3.1 John Deweys pragmatiska kunskapssyn   

Deweys kunskapssyn grundar sig, enligt Gustavsson (2000), på kritik mot den tillbakablickande 

synen på kunskap som dominerade inom skolväsendet under hans levnadstid. Han förespråkade 

istället att kunskap i relation till utbildning ska fokusera på nutida problem samt präglas av ett 

framtidsperspektiv. Den tillbakablickande synen ser kunskap som en produkt som avstannar i 

utvecklingen till skillnad från Deweys syn på kunskap som en oändlig process. Denna 

kunskapsprocess upprätthålls genom människans handlingar i relation till miljön och förutsätter 

därför att människors handlingar inte kan separeras från den omgivning de lever i och har 

kunskap om. Kunskapsprocessen börjar i personers praktiska verksamheter. När problem uppstår 
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måste vi söka ny kunskap genom reflektion och studier för att kunna förbättra och utveckla vårt 

praktiska handlande. Kunskapsprocessen kan därför beskrivas enligt följande: praktik 1  teori, 

reflektion  praktik 2. Vi uppfattar det som att kunskap, enligt Dewey, uppstår genom samspel 

mellan människors faktakunskaper om sin livsvärld och de handlingar som de utför.  

På samma sätt som arbete och fritid utgör ett motsatspar menar Dewey (1916/2005) att tanke och 

tillämpning, kunskap och handling, teori och praktik betraktas som varandras motsatser. En 

diskussion om hur görande och kunnande skiljer sig åt och hänger ihop bör därför föras inom 

utbildningsväsendet. Kunnande har historiskt sett betraktats som mer värdefullt än görande. Ett 

mer modernt synsätt är att upptäcka nya infallsvinklar istället för att överföra ”färdiga” idéer till 

eleverna. Det innebär att kunskapen inte uppfattas som ett isolerat fenomen och att det praktiska 

behandlas som en del av kunskapen. Orsaken till att den traditionella åtskillnaden mellan att veta 

och att göra upphävdes, var den experimentella vetenskapens framsteg, som visade att genuin 

kunskap och förståelse enbart uppstår som ett resultat av ett görande. Fakta är en viktig del i 

kunskapsinhämtningen, men för att förstå innebörden till fullo måste ett görande innefattas. De 

sammanfattande grunddragen i Deweys kunskapssyn i anknytning till utbildning illustreras i 

följande textutdrag:  

Vi inriktar lärandets olika delar mot olika mål: på att förvärva vissa färdigheter 

(läsa, skriva, räkna, rita, tala osv.), på kunskaper (historia, geografi) och skolning 

av tänkandet – och redan denna uppdelning är ett mått på hur ineffektivt vi 

uppfyller alla tre målen. Om tänkandet inte leder till ökad handlingskraft och 

ökad kännedom om oss själva och vår värld så är det något fel. Om en färdighet 

förvärvas skild från tänkandet, så saknas förståelse för hur färdigheten ska 

användas. Sådant lärande utlämnar människan åt hennes rutiner och åt att styras 

av andra som vet vad de vill och som inte är särskilt nogräknade med vilka medel 

de använder. Och information utan anknytning till ett genomtänkt handlande är 

enbart en betungande börda (Dewey 1916/2005, s. 197).     

Gert Biesta och Nicholas Burbules (2003) framhåller att den åtskillnad mellan görande och 

kunnande som Dewey talar om benämns med termerna ”teori” och ”praktik” inom skolans värld. 

Utifrån ett Dewey-perspektiv bör teori och praktik istället ses som två praktiker. Det som kallas 

teori ska inte enbart koncentrera sig på kunnande och praktik på görande, utan en kombination av 

de två praktikerna är önskvärd i en lärandesituation. Vidare menar Biesta (2004) att 
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erfarenhetsaspekten är grundläggande i Deweys filosofi. Kunskap handlar om att komma 

underfund med relationen mellan våra handlingar och dess konsekvenser. Erfarenheten hjälper 

oss och stöttar oss i vårt handlande. Flera personer kan ha olika erfarenheter från ett fenomen 

eller en företeelse vilket Biesta (2004) exemplifierar med hjälp av kunskapen om en häst. 

Jockeyn, hästhandlaren, paleontologen och zoologen har alla sina egna erfarenheter av hästen. 

Om deras uppfattningar av hästen skiljer sig åt kan vi inte dra slutsatsen att enbart en av 

uppfattningarna är riktig eller verklig. Det som är erfaret är i sig verkligt enligt Deweys 

pragmatiska kunskapssyn. Därför kan inte kunskap återspegla verkligheten utan kunskapen testas 

i varje ny situation genom vårt handlande.     

Enligt Dewey (1916/2005) råder en uppfattning om att barn inte är fullständiga 

samhällsmedlemmar, utan betraktas snarare som kandidater. Utbildningen måste naturligtvis 

förbereda eleverna för det kommande vuxenlivet som innefattar både ansvar och privilegier. 

Dewey (1916/2005) anser dock att skolans förberedande uppgift sträcker sig för långt. 

Motivationskraften försvinner om eleverna ständigt uppmanas att tänka på framtiden som varken 

är påtaglig eller angelägen i nuet. Att förbereda sig för något, utan att veta vad eller varför, är att 

försumma kraft och avleda uppmärksamheten från den tid som eleverna befinner sig i. Skolan 

bör istället se till att elevernas nuvarande erfarenheter blir så betydelsefulla som möjligt vilket 

medför en svagare gräns mellan nuet och framtiden.  

4. Tidigare forskning 

I det här kapitlet belyses tidigare forskning som finns gällande samhällskunskapsämnets 

demokratiuppdrag. Den tidigare forskning som presenteras grundar sig till stor del på 

undersökningar som är inriktade mot grundskolan. Anledningen till detta är att forskning som 

handlar om demokratiuppdraget i grundskolan förekommer i större utsträckning än den som 

behandlar gymnasieskolans demokratiuppdrag. Utifrån den föreliggande studiens syfte finner vi 

dock relevans i den forskning som berör grundskolan.  

I kapitlet ges först en historisk tillbakablick som visar hur samhällets syn på kunskap har 

influerat samhällsundervisningen. Tiden efter andra världskriget har för samhällskunskapsämnet 

inneburit en växling mellan faktakunskaper om demokrati och demokratiska färdigheter. Under 

nästa rubrik behandlas tre demokratiteorier: valdemokrati, deltagardemokrati och deliberativ 



9 
 

demokrati, som utgör viktiga element i skolans demokratiuppdrag. Utifrån de intervjuade 

lärarnas berättelser kommer demokratiteorierna sedan att urskiljas i diskussionsdelen. Det sista 

avsnittet lyfter fram hur lärare ser på samhällsämnets demokratiska uppdrag idag.     

4.1 Samhällskunskapsämnets demokratiuppdrag ur ett historiskt perspektiv 

Bronäs (2003) framhåller att samhällskunskapsämnet skapades i syfte att ge medborgarna den 

kunskap som krävs för att kunna bli ansvarstagande demokratiska medborgare. Dessa kunskaper 

har sedan varierat genom åren, ibland har de klassats som kunskaper om samhället och ibland 

som fostran till attityder.  

Det var i samband med andra världskrigets slut som skolans framtida roll inom 

demokratiområdet sattes i fokus enligt Tomas Englund (1986). Helt nya krav ställdes på skolans 

roll som innebar upprätthållandet av demokratin genom fostran för och till demokrati. 

Anledningen var att krigslutet representerade demokratins seger och de fascistiska diktaturernas 

fall. Även om det fanns en enhetlig uppfattning om att demokratifostran skulle få en central roll i 

skolan återstod frågan om hur innehållet i den ”demokratiska undervisningen” skulle se ut. Ett 

försök till att definiera innehållet var att skilja samhällskunskapen från historieämnet i samband 

med grundskolereformen 1962.       

När det gäller synen på skolans demokratiska uppdrag efter andra världskriget menar Bronäs 

(2003) att det har funnits en uppdelning mellan kunskap och fostran. Under 1950- och 1960-talet 

präglades samhällskunskapen av ett faktakunskapsinriktat innehåll enligt läromedelsförfattare 

och lärare. Samhällskunskap som var en del i historieämnet byggde främst på kommunal- och 

statskunskap. Undervisning i och om demokrati kom därför att handla om samhällets funktion 

och struktur. En anledning till det kunskapsinriktade innehållet skulle kunna vara att 

samhällskunskapen inte var ett självständigt ämne vid den tidpunkten. Ytterligare en orsak skulle 

kunna förklaras med samhällets dåvarande övertygelse om kunskap som nyckel till framgång. 

Med faktakunskap som grund fanns en tro på aktivt deltagande medborgare i samhället.    

1970-talets början kännetecknas av teknikens och vetenskapens roll som drivkrafter i samhället, 

vilket medför att kunskap och utveckling prioriteras i ämnet samhällskunskap. Som ett svar på 

näringslivets krav intar samhällsekonomin en central plats i undervisningen. I mitten av 1970-
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talet sker dock en förändring i riktning mot fostran, då eleverna börjar bedriva forskning och 

måste lära sig att söka svar på frågor. I och med förekomsten av kommunistiska stater lärde sig 

eleverna att kritisk granska texter i syfte att upptäcka propaganda. Åsiktsfrihet, opinionsbildning, 

jämställdhet och jämlikhet utgör viktiga frågor under denna tidsperiod. Med tanke på att 

jämställdhet och jämlikhet är attitydfrågor sker en tydlig förskjutning från kunskap till fostran. 

(Bronäs 2003) Denna förskjutning berodde enligt Englund (1986) på en förändrad kunskapssyn. 

Skolan och lärarens roll som kunskapsförmedlare ifrågasattes. En diskussion fördes om 

undervisningen skulle utgå från elevernas egna behov istället för att ta utgångspunkt i etablerade 

ämnen. Skolöverstyrelsen ville stärka skolans samhälls- och verklighetsanknytning genom att 

låta eleverna få möjlighet att tillägna sig de kunskaper, begrepp, värderingar och färdigheter som 

de behöver för ett självständigt kunskapssökande i framtiden. 1970-talets syn på 

samhällskunskapsämnets roll i skolan präglas av ett avståndstagande från en ”traditionell” 

ämnesstruktur och öppnar upp för ett elev- och projektbaserat stoffval. Denna nya kunskapssyn 

låg sedan till grund för utformningen av Lgr 80.     

Bronäs (2003) hävdar att forskningen betraktar 1980-talet som den mest demokratiska 

tidsperioden. För skolan innebär detta att fostransaspekten av demokrati dominerar i 

samhällskunskapsämnet. Eleverna lär sig nu färdigheter för att bli aktivt deltagande medborgare, 

vilket medför att stats- och kommunalkunskap till stor del uteblir. Begreppsinlärning lyfts istället 

fram som viktig av forskare och lärare, vilket rent konkret innebär att elever får lära om 

demokratibegreppet såväl som andra centrala begrepp inom samhällskunskapen på djupet i syfte 

att utveckla elevers tänkande. I samhällsundervisningen får eleverna lära sig 

sammanträdestekniker, en färdighet de sedan får utöva på klassråden. Englund (1986) tar även 

upp konfliktperspektivet som ett nytt och framträdande inslag i Lgr 80. I de tidigare läro- och 

kursplaner har samhället framställts som harmoniskt och konfliktlöst. Lgr 80 uttrycker att 

konflikter och problem ska lyftas fram till diskussion istället för att döljas bakom 

harmoniserande formuleringar. Eleverna ska träna sig att söka motsättningar, orsaker och 

bearbeta konflikter för att kunna ta ställning i olika frågor som berör samhällslivet. För det första 

bidrog betoningen av konfliktperspektivet en stärkt samhörighetsfostran som innebar att eleverna 

redan i tidig ålder skulle bli delaktiga och medvetna om problem och konflikter i samhället, för 

att vidare kunna tillägna sig politisk-medborgerlig kompetens. För det andra medförde 
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konfliktperspektivet en ny innebörd för synen på undervisningens utformning. Enligt Englund 

(1986) förespråkar Lgr 80 ett ämnesövergripande arbetssätt mellan de naturorienterade och 

samhällsorienterade ämnena för att eleverna ska kunna inta en aktiv och kritisk roll i samhället.       

Under 1990-talet är fostransaspekten fortfarande vid liv, men dess fokus ligger nu främst på 

attityder och värden och inte så mycket på just problemlösningsförmåga. En dragning mot 

kunskapsaspekten börjar göra sig gällande, främst på de gymnasiala teoretiska programmen, där 

texterna i läroböckerna återigen börjar behandla exempelvis samhällsekonomi, ren fakta om 

demokrati och rösträtt. De yrkesförberedande programmen på gymnasienivå har istället tillgång 

till läroböcker som mer behandlar vardagskunskaper som är viktiga för vardagslivet (Bronäs 

2003).  

Englund (1999) pekar på att den främsta anledningen till att en förskjutning från fostran till 

kunskap äger rum under 1990-talet beror på att grundskolans läroplan från 1980 kom att ersättas 

av skolans läroplaner från 1994. Lgr 80 kännetecknades av kritiskt ifrågasättande och den 

jämlikhetsinriktade demokratifostran. De senare läroplanerna präglas istället av den traditionellt 

funktionalistiska demokratisynen, vilket har medfört att demokrati kommit att bli ett 

kunskapsområde likt andra som betonar värdet av fakta som skall läras in. Elevers demokratiska 

kompetens har därmed kommit till korta.  

Englund (1999) ser ytterligare en förskjutning under 1990-talet från ”public good” till ”private 

good” som medförde konsekvenser för skolans demokratiuppdrag. Från en demokratisyn med 

kollektivet i centrum efterlyser samhället under den här tiden en individcentrerad 

demokratitradition. Utgångspunkten är individer som tar ansvar för sitt eget öde och den 

enskildes roll som medlem i ett samhällskollektiv. Det offentliga skolsystemet kompletteras med 

ett privat skolsystem som bygger på elevernas och föräldrarnas fria val. En anpassning inom det 

offentliga skolsystemet sker också i form av profilering. Det har därför skett en förskjutning av 

synen på fostran från det Englund (1999) kallar ”den stora demokratin” till ”den lilla 

demokratin” där en individualistisk demokratisyn råder.           
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4.2 Demokratiteorier i relation till skolans demokratiuppdrag 

Vilgot Oscarsson (2005) lyfter fram att alla vill ha demokrati, men att meningarna går isär i fråga 

om vilken typ av demokrati som i själva verket är önskvärd. Forskningen inom statskunskapen 

nyttjar ofta tre olika slags demokratiteorier som ska ses som komplement till varandra. Skolans 

demokratiuppdrag utgörs av element från dessa statsvetenskapliga demokratiteoretiska 

perspektiv. 

4.2.1 Valdemokrati 

I relation till skolans sfär kan den första demokratimodellen, som går under namnet 

valdemokrati, relateras till kunskap om demokrati som är en förutsättning i representativa val 

(Oscarsson 2005). I texten Demokratins ideal möter verkligheten framhåller Mikael Gilljam och 

Jörgen Hermansson (2003) valdemokrati som ett samlingsnamn för ett innehåll av regelbundet 

återkommande val mellan representanter som konkurrerar med varandra. Genom att lägga en röst 

på partier och politiker påverkar man som medborgare politikens utformning. Kärnan i en 

valdemokrati är därmed att medborgarna tillgodoses och tillgodoser sig själva med relevant 

information om politik, i synnerhet om den politik som förts under den senaste mandatperioden. 

Samhället ställer också krav på sina medborgare att ha kunskap om vilka politiska partier som är 

aktuella och deras ideologiska inriktning.  

Oscarsson (2005) belyser att valdemokrati i skolelevernas fall innebär att de får lära sig om 

demokratins spelregler och den politiska processen, exempelvis hur Sverige styrs. Sett utifrån en 

valdemokratisk synvinkel är skolans demokratiuppdrag därmed kunskapsförmedling om 

demokrati och politik samt mänskliga rättigheter. Det är ytterst viktigt att elever får vetskap om 

sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. Giljam och Hermansson (2003) framförhåller 

dock att det är viktigt att göra en åtskillnad mellan valdemokrati och representativ demokrati i 

den bemärkelsen att den förstnämnda används för att beteckna en idealtyp och den senare för att 

beteckna en realtyp. Med realtyp menas i detta fall de faktiskt existerande styrelseskicken och 

inte idealet för dem, vilket valdemokratin representerar.  

I Oscarssons rapport (2005) redovisas resultaten för den nationella utvärderingen av grundskolan 

2003 av årskurs 9-elevernas kunskaper om och attityder till politik och demokrati, som är 
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baserad på enkätsvar. Resultaten visar att kunskapsdimensionen av demokratiuppdraget är 

relativt svag, då eleverna hyser dåliga kunskaper om politiska val och processer som hör till. 

Eleverna uppvisar dock en relativt god förståelse för demokratins grundprinciper, men de varken 

ifrågasätter eller problematiserar demokratibegreppet. Den traditionella valdemokratiska synen 

på demokrati ligger närmast elevernas uppfattning.   

4.2.2 Deltagardemokrati 

Enligt Oscarsson (2005) betonar de styrdokument som styr skolans värld främst vikten av den 

demokratiteori som brukar benämnas deltagardemokrati. Denna demokratimodell berör främst 

det faktum att elever ska ha inflytande över sin undervisningssituation, liksom att stimulera till 

aktivt demokratiskt deltagande. Rent konkreta exempel på deltagardemokrati i relation till 

skolans demokratiuppdrag är att lära sig konsten att argumentera, att lära sig att skriva insändare 

och att diskutera samhällsfrågor som har en tydlig koppling till samhället och livet utanför.  

Gilljam och Hermansson (2003) skriver att idealet för deltagardemokrati är att medborgarna på 

andra sätt än att bara rösta på representanter ska vara politiskt aktiva. De gör dessutom en 

åtskillnad mellan två olika typer av aktiviteter inom ramen för deltagardemokrati. Den första 

typen är att medborgarna deltar i syfte att försöka påverka, det vill säga att de för fram sina 

åsikter till de beslutsfattande politikerna genom namninsamlingar, demonstrationer och dylikt. 

Den andra typen av deltagardemokrati innebär att medborgarna direkt själva fattar politiska 

beslut genom lokala brukarstyrelser, folkomröstningar och medbestämmande på arbetsplatserna. 

Syftet med deltagardemokrati är inte att ersätta det idag dominerande representativa 

styrelseskicket, utan att föra in direktdemokrati som ett komplement till det.  

Vad beträffar deltagardimensionen av skolans demokratiuppdrag anger eleverna i årskurs 9 i den 

nationella utvärderingen (NU03) att deras möjligheter att påverka undervisningssituationer är 

begränsade. Det handlar i främsta rum om deras inflytande över vad som ska studeras samt deras 

inflytande över läromedel och prov. De upplever dock ett ökat inflytande i fråga om planering av 

undervisningen, likaså i valet av arbetsformer. Elevernas intresse för politik och samhällsfrågor 

ger starkare utslag än tidigare nationella utvärderingar visat. Många av eleverna anger att de 

redan använt olika kanaler i syfte att påverka samhällsförhållanden. Träning av 

deltagardemokratiska färdigheter i form av opinionsbildning och mötesteknik är inget eleverna 
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förknippar med skolans undervisning. I denna undersökning har inget positivt samband funnits 

mellan att påverka i skolan och benägenheten att påverka i samhället (Oscarsson 2005). 

4.2.3 Deliberativ demokrati 

Oscarsson (2005) talar även om en tredje demokratimodell som bär namnet deliberativ 

demokrati, inom vilken samtalet har en central betydelse. Det rör sig om en samtalsform där alla 

röster får komma till tals och alla argument skall beaktas.  

I Deliberativ demokrati lyfter Englund (2004) fram att medborgarnas vilja och förmåga att delta i 

ett intellektuellt och konsensusskapande samtal är avgörande för existensen av deliberativ 

demokrati. Empati, förmåga att se på frågor utifrån olika perspektiv, respekt för andras 

argument, att kunna bortse från egenintresset, förmåga att argumentera och förståelse för det som 

är avvikande utgör viktiga ingredienser i en deliberativ demokrati och kan förstås som 

kompetenser. Om deltagarna i ett samtal inte uppfattar varandra som jämlikar går hela tanken 

förlorad. Oscarsson (2005) skriver vidare att denna samtalsdemokrati tydligt finns uttryckt i Lpf 

94 i form av att skolan skall vara en plats som är öppen för skilda uppfattningar och att dessa ska 

uppmuntras att föras fram. I kursplanerna för de samhällsorienterade ämnena i grundskolan 

betonas också värdet av samtal och argumentation mellan aktörer för skilda åsikter. Även om 

den deliberativa demokratin primärt ses som en statsvetenskaplig tanketradition, så skriver 

Englund i Deliberativ demokrati (2004) att idén om det deliberativa samtalet även vuxit fram ur 

den pedagogiska tanketraditionen. Inom den ses det kvalificerade samtalet som ett rimligt 

alternativ till den starka förmedlingstraditionen. Englund ser det deliberativa samtalet som ett av 

de viktigare demokratiska redskapen i skolan. 

I Oskarssons rapport (2005) har den samtalsdemokratiska dimensionen analyserats utifrån 

begreppet ”klassrumsklimat”, som i stor utsträckning upplevs positivt av eleverna som ligger till 

grund för den nationella utvärderingen. Eleverna uppger också att SO-läraren respekterar deras 

åsikter till stor del och finns där för dem som stöd. Resultaten visar dock att elever får 

begränsade möjligheter i skolan att utveckla samtalsdemokratiska färdigheter, så som 

argumentation och färdigheten att se saker ur andras perspektiv. En av fem elever i 

undersökningen anger att de inte fått sådan träning i demokrati under de senaste tre skolåren. 
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Med utgångspunkt i detta resultat kan slutsatsen dras att SO-undervisningen har misslyckats med 

sitt ansvar att förse elever med den demokratiska kompetens som behövs i dagens samhälle.  

4.3 Demokratifostran i samhällskunskapsämnet idag 

4.3.1 Undervisningens utformning 

I Samhällsorienterade ämnen (2008) framgår det att de intervjuade samhällskunskapslärarna i 

den nationella utvärderingen från år 2003 anser att demokratifostran och arbete med Sveriges 

statsskick utgör en självklar och viktig del i undervisningen. Trots det medger de flesta lärarna 

att de sällan reflekterar över hur demokratisk fostran uttrycks i kursplanen. Mer än hälften av de 

intervjuade lärarna uppger även att de aldrig diskuterar hur kursplanen kan tolkas och användas 

med kollegor. De utgår istället ifrån sina egna erfarenheter och tankar när undervisningen 

planeras. En konsekvens av det är att lärarnas egna intressen i många fall styr undervisningens 

utformning. På grund av detta är det ingen omöjlighet att eleverna får möta olika kunskapssyner 

och tolkningar av kursplanen i samband med de byten av SO-lärare som sker under 

grundskoletiden. I skolverkets rapport Kursplanen – ett rättesnöre (2008) bekräftar de 

intervjuade lärarna i grundskolan att kursplanerna erbjuder ett tolkningsutrymme i ämnena 

samhällskunskap, kemi och svenska. Speciellt samhällskunskapslärarna i studien anger att de 

inte skulle vilja bli mer styrda genom preciserade innehållsangivelser och formuleringar. De 

uppskattar det tolkningsutrymme som gör det möjligt för den enskilda läraren att utforma sin 

egen undervisning. När det gäller betygskriterierna efterfrågar dock de flesta lärare mer 

detaljerade formuleringar för att säkerställa en likvärdig betygssättning.   

Carsten Ljunggren och Ingrid Unemar Öst (2010) inriktar sig också på lärarna och deras syn på 

sin undervisning i förhållande till läroplanerna. De lyfter fram SO-lärarnas svar i en lärarenkät 

som ingår i den internationella utvärderingen ICCS 2009
1
. Analysen visar att ungefär hälften av 

samhällskunskapslärarna lägger upp sin undervisning, gällande medborgarskaps- och 

demokratifrågor, utifrån styrdokumentens angivelser. Endast lärarnas egna idéer och eget 

material anses vara viktigare i planeringen av den här typen av undervisning. Det som lärarna 

använder sig av i minst utsträckning är läromedel producerade av privata företag, stiftelser och 

                                                           
1
 ICCS är en internationell studie som genomfördes våren 2009. Syftet med undersökningen var att studera hur unga 

människor i olika länder förbereds för sin medborgarroll (Ekman & Zetterberg 2010, s 46).  
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offentliga organ. Anders Broman (2009) menar att han kan se liknande tendenser i A-kursens 

samhällskunskapsundervisning på gymnasienivå. I hans undersökning ingår bland annat 

intervjuer med tolv samhällskunskapslärare, i syfte att undersöka deras inställningar till 

demokratiuppdraget och hur de utformar undervisningen för att uppfylla uppdragets mål. 

Broman (2009) kommer fram till att lärarna i stor utsträckning är överens om grunderna i det 

demokratiska uppdraget men att det är upp till den enskilde läraren att fylla på med det konkreta 

innehåll som undervisningen baseras på.        

Ann Bernmark-Ottosson (2009) skriver i Ämnesdidaktiska insikter och strategier att den 

nuvarande läroplanen Lpf 94 och kursplanerna för samhällskunskapsämnet i gymnasieskolan är 

målinriktade. Det medför att den enskilda läraren står inför ett antal överväganden vad gäller 

undervisningens innehåll och form. Det finns ändå förhållandevis lite forskning om hur 

samhällskunskapslärare på gymnasienivå planerar och genomför sin undervisning. Bernmark-

Ottossons (2009) egen undersökning fokuserar på lärares erfarenheter av sin undervisning i 

samhällskunskap. Hon genomför intervjuer med fyra lärare som har lång erfarenhet av läraryrket. 

Tre av dem närmar sig pensionsåldern och en har nyss pensionerats. Samtliga lärare vill att 

eleverna ska kunna reflektera och se sammanhang. Det övergripande målet är att eleverna ska 

tillägna sig kunskaper som gör dem till aktiva samhällsmedborgare när samhällskunskapsämnets 

innehåll diskuteras. Med andra ord ska eleverna först utifrån fakta få förståelse som i sin tur leder 

till ett handlande i syfte att påverka. De kunskapsområden och ämnesinnehåll som lärarna främst 

lyfter fram är ekonomi och politik, men de nämner även internationella relationer och 

omvärldskunskap. Lärarna framhåller att man kan nå kunskaper inom dessa områden på olika 

sätt, men alla fyra anser att undervisningen måste utgå från aktuella händelser. Något som lärarna 

också är överens om är att fostransaspekten och kunskapsmålen i styrdokumenten inte kan skiljas 

åt. De menar istället att dessa hänger samman genom att det ena förutsätter det andra. Bernmark-

Ottosson (2009) framhåller ändå att resultatet av studien visar en spänning mellan 

samhällskunskapsämnets fostransmål och kunskapsmål. Hennes slutsats utifrån lärarnas 

berättelser är att fostransaspekten dominerar i undervisning som behandlar politik och att 

kunskapsdimensionen är starkare i ekonomiundervisningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Broman (2009) menar att det finns två olika uppfattningar om huruvida skolan har möjlighet att 

påverka elevernas förhållningssätt till politik och demokrati genom sin undervisning. I målen för 
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samhällskunskapsämnet på gymnasiet står det att skolan har stor betydelse för elevernas 

förståelse och praktiserande av demokratins värdegrund. Inom forskningen finns även 

uppfattningen om att skolan är en viktig aspekt i förklaringen till hur medborgarna förhåller sig 

till politik. I motsats till denna optimistiska bild av skolans möjligheter att påverka ungdomar, 

finns en annan föreställning som antingen menar att utbildningen inte alls har stor inverkan på 

ungdomars förhållningssätt till politik, eller att detta inte är något som ska prioriteras under 

utbildningen. Broman (2009) vill ta reda på vilken av föreställningarna som råder genom att 

undersöka vilken effekt undervisningen i samhällskunskap A i gymnasieskolan har för elevernas 

demokratiska uppfattningar. En av slutsatserna i undersökningen pekar på att skolan i form av 

undervisning i samhällskunskap A fungerar som en svag demokratisk socialisationsagent. 

Analysen visar däremot att skolan som helhet och särskilda lärare i specifika situationer kan 

anses vara demokratiska socialisationsagenter. I en jämförelse mellan resultaten i studien och 

skolans demokratiska uppdrag som uttrycks i styrdokumenten menar författaren att vissa elever 

utvecklas i positiv riktning medan andra elever inte utvecklas alls under kursen samhällskunskap 

A. En annan slutsats som han kommer fram till är att lärarnas inställning till skolans 

demokratiska uppdrag och deras tro på att kunna förverkliga det har liten betydelse för hur 

eleverna orienterar sig demokratiskt. Även om vissa lärare misstror demokratiuppdragets 

möjligheter att påverka ungdomar, visar de lojalitet gentemot uppdraget och följer läroplanens 

och kursplanens föreskrifter. Resultatet i avhandlingen pekar på att vissa undervisningsformer 

och lärarengagemang kan spela stor roll för elevernas förståelse för demokratiska principer och 

utveckling av politisk självtilltro. Broman (2009) menar att detta medför två konsekvenser för 

skolundervisningen och skolpolitik. För det första är det orimligt att på förhand avgöra vad som 

fungerar eller inte fungerar i undervisningen. För det andra kan målen i läroplanen och 

kursplanen gällande skolans demokratiuppdrag mycket väl uppnås genom att låta eleverna och 

lärarna tillsammans utforma undervisningen.  

4.3.2 Elevers möjligheter till delaktighet 

Biesta (2003) menar att det vanligaste sättet att förstå relationen mellan utbildning och demokrati 

är att utbildningen har ansvar för att förbereda eleverna för ett demokratiskt liv i framtiden. 

Lärares uppgift blir med detta perspektiv dels att undervisa om demokrati och demokratiska 

processer, men även att möjliggöra tillägnandet av demokratiska färdigheter. Författaren 
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framhåller att det här synsättet innebär utbildning för demokrati och ser en gräns för vad som kan 

uppnås i försök att lära ut demokrati. Forskning om politisk socialisation har visat att elever inte 

bara lär av det som läraren undervisar om, utan ett mer kraftfullt lärande sker med hjälp av de 

situationer som eleverna är delaktiga i. Med anledning av detta hävdar Biesta (2003) att många 

utbildare förespråkar en utbildning för demokrati genom demokrati.  

Enligt Biesta (2003) kan utbildningen erbjuda mögligheter till elevinflytande genom ”informell” 

och ”formell” elevdemokrati. En formell elevdemokrati innebär för eleverna egen beslutsrätt 

genom exempelvis valbara kurser. Vanligtvis kommer dock den formella demokratin till uttryck 

genom att eleverna har klassråd eller utser representanter till elevrådet som för fram elevernas 

åsikter. Den informella elevdemokratin utgår från att undervisningen i sig bedrivs i demokratiska 

former. Mer konkret kan det betyda att eleverna deltar i planeringen, genomförandet och 

utvärderingen av undervisningen. Det kan även handla om att eleverna får medverka i 

värdeladdade diskussioner för att få insikter i grundläggande demokratiska värderingar. Michael 

Tholander (2005) framhåller att flertalet av statens offentliga utredningar (SOU) har fokuserat på 

problematiken kring elevernas formella inflytande under utbildningen. Författaren urskiljer tre 

saker som de tidigare utvärderingarna har visat när det gäller elevinflytande och skoldemokrati. 

För det första är det inte alltid så att eleverna förvärvar det inflytande som de har rätt till. Å andra 

sidan vill elever i största allmänhet ha mer inflytande. För det tredje uppvisar inte elever de 

färdigheter som krävs för att kunna utöva inflytande.   

I Skolverkets rapport Ung i demokratin (2003) analyseras gymnasieskolans demokratiska 

uppdrag. Det står att uppdraget till stor del handlar om att ge elever ett politiskt självförtroende 

som medborgare. Det finns många olika sätt för skolan att uppfylla uppdraget men elevernas 

inflytande lyfts fram som ett särskilt viktigt medel. Anledningen till det är Skollagen och 

läroplanens föreskrifter som framhåller att eleverna har rätt till inflytande över hur deras 

utbildning utformas och ansvar för planering och genomförande av sina studier. Vidare har 

läraren ansvar för att eleverna får möjlighet att utöva sitt inflytande när det gäller val av 

arbetsformer, arbetssätt och innehåll i undervisningen. I rapporten ingår en jämförande analys av 

gymnasieelever och grundskoleelevers uppfattningar om möjligheten att påverka utbildningen. 

Det framkommer att gymnasieeleverna överlag bedömer sina påverkansmöjligheter som större 

än vad grundskoleeleverna gör. I områden som rör undervisningens innehåll och utformning ser 



19 
 

gymnasieeleverna stora möjligheter att påverka men när det gäller de praktiska delarna som 

läroböcker, läromedel, schema och regler ser få elever möjligheten att utöva sitt inflytande. Hela 

78 procent av 2 678 elever i gymnasieskolan som deltog i undersökningen uppger att elevrådet 

har störts påverkan på skolan. 

I En fördjupad studie om värdegrunden (2000) utvärderas elever och lärares inställning till 

elevinflytande. Resultatet av undersökningen antyder en misstro till elevdemokrati från elevernas 

sida. Många gånger upplever de inte att det finns möjligheter att påverka utbildningen. Lärare har 

generellt sett en positiv inställning till elevinflytande. Analysen av studien visar emellertid 

tendenser till att denna positiva inställning minskar ju äldre eleverna blir. I studien Inflytandets 

villkor (1998) framkommer två olika uppfattningar bland lärarna som intervjuades. En del lärare 

anser att elevinflytande främjar lärande medan andra upplever att elevinflytande kan motverka 

lärande. De lärare som ansluter sig till den positiva inställningen till elevinflytande menar att 

eleverna blir motiverade och känner glädje i studierna om de själva får vara med och påverka. 

Bland de lärare som ser en motsättning mellan lärande och elevinflytande finns en uppfattning 

om att elevinflytande sker på bekostnad av ett ”produktinriktat” lärande. Utöver det innehåll som 

kursplanerna uttrycker finns inget utrymme för samtal och reflektion som inflytande från 

eleverna kräver.              

5. Metod 

Då studien syftar till att undersöka hur samhällskunskapslärare resonerar kring 

demokratiuppdraget fann vi den kvalitativa forskningsintervjun som relevant tillvägagångssätt 

för att samla in det empiriska materialet.  I metodavsnittet behandlas även frågor som berör 

genomförande, urval, den hermeneutiska tolkningsramen, forskningsetiska överväganden samt 

några självkritiska reflektioner. 

5.1 Intervjuer och genomförande 

Inom ramen för vår kvalitativa studie har vi genomfört fyra intervjuer med verksamma 

gymnasielärare i samhällskunskapsämnet. Steinar Kvale (1997) belyser att tanken med den 

kvalitativa forskningsintervjun är att förstå världen ur de intervjuades synvinkel. Forskarens 
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uppgift är att lyssna till människor som berättar om sin livsvärld och uttrycker åsikter samt 

uppfattningar om den aktuella situationen.  

 

Vi har valt den halvstrukturerade forskningsintervjun, som enligt Annika Eliasson (2010) innebär 

att intervjuaren utgår från vissa teman som är relevanta för studiens syfte och frågeställningar. 

Tanken är att temat i huvudsak ska vara klart och varsamt styra informanten i den riktningen. I 

den föreliggande studien hamnar fokus på gymnasielärarnas berättelser om sina 

undervisningssituationer i samhällskunskap samt arbetet kring demokratiuppdraget. De lärare 

som blivit intervjuade har i förväg fått ta del av en intervjuguide bestående av tre temaområden 

som har anknytning till vår problemformulering (se bilaga 1). Tanken bakom det var att 

informanterna skulle bli insatta i studiens ändamål samt ge utrymme för deras egna tankar och 

synpunkter. Vid intervjutillfällena har vi sedan ställt mer ingående frågor för att hålla samtalet 

inom ramen för studiens syfte (se bilaga 2). Vi eftersökte inte strikt strukturerade intervjufrågor 

som var genomarbetade i detalj utan frågor av vägledande karaktär för samtalet, vilket i enlighet 

med Kvale (1997) kännetecknar den halvstrukturerade intervjun. Flexibiliteten i 

halvstrukturerade intervjuer ligger i att det är tillåtet att ställa följdfrågor utifrån de svar 

intervjupersonen ger.  

Intervjuerna, som pågick i cirka 30 minuter vardera, har sedan transkriberats från muntlig form 

till konkreta texter. När respondenterna citeras i resultatdelen har smärre språkliga justeringar 

gjorts. Meningen är att förenkla läsningen utan att påverka innehållet i lärarnas berättelser. Under 

intervjutillfällena har vi spelat in samtalen vilket Pål Repstad (2007) anser vara fördelaktigt. Han 

menar att en ordagrann återgivning av det empiriska materialet är till stor fördel i analysfasen, då 

anteckningar och minnet kan filtrera bort vissa delar av intervjun. En annan fördel med 

ljudupptagning är att den som intervjuar helt och hållet kan rikta sin fulla koncentration på vad 

informanten delger och därmed slipper ägna tid åt att anteckna. På så vis går inte intervjuaren 

miste om de ickeverbala beteenden, så som ansiktsuttryck och gester, som också är värdefullt att 

observera. Eftersom att vi var två som genomförde intervjuerna hade vi möjlighet att dela in 

arbetet i två ansvarsområden. Den ena fokuserade på respondentens utsagor för att fånga upp 

lösa trådar i svaren samt ställa uppföljningsfrågor medan den andra lyssnade till respondentens 

berättelse och samtidigt förde skriftliga anteckningar.       
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5.2 Urval och forskningsetiska överväganden 

Vi har valt studiens intervjupersoner utifrån det som Jan Hartman (2004) kallar 

tillgänglighetsurval. Med det menas att forskaren väljer informanter som är tillgängliga i 

närmiljön, exempelvis genom att använda sig av det egna kontaktnätet eller via anslag med 

intresseanmälan. Vi har via direktkontakt använt oss av personliga kontakter som vi skapat under 

vår verksamhetsförlagda utbildning. Detta tillvägagångssätt resulterade i att fyra intervjuer 

bokades in med de lärare som var tillgängliga. Informanterna bestod av två kvinnor och två män 

som varit verksamma gymnasielärare i samhällskunskap från tre till tio års tid. Tre av lärarna 

arbetar i samma gymnasieskola i Örebro län och den fjärde läraren arbetar i en annan 

gymnasieskola i Örebro län.  

I fråga om genomförande av kvalitativa forskningsintervjuer har vi förhållit oss till några etiska 

regler med hänsyn till respondenterna. Vetenskapsrådet (2002) redogör i Forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning för fyra allmänna huvudkrav i 

forskning vars tanke är att skydda individen. Forskaren har som främsta uppgift att informera de 

berörda om studiens syfte. Detta gjordes av oss redan i samband med direktkontakt via 

telefonsamtal samt utskick av Bilaga 1 i uppsatsen, då undersökningsdeltagarna fick ta del av 

tematiseringarna som ligger till grund för intervjuerna. Med hänsyn till konfidentialitetskravet, 

som enligt Repstad (2007) innebär att uppgifter om alla personer i en undersökning skall ges 

största möjliga konfidentialitet, har de intervjuade försetts med namn som inte är deras riktiga 

och på så vis förblivit anonyma genom hela studien. Vi försäkrar även att de ljudinspelningar, 

som ligger till grund för studiens empiri, endast kommer att brukas för forskningsändamålet och 

sedan raderas i syfte att uppfylla nyttjandekravet. Kravet på nyttjande beskrivs av 

vetenskapsrådet (2002) som personliga uppgifter som inte får lånas ut eller användas i icke-

vetenskapliga syften. Dessa etiska riktlinjer har utgjort en viktig bakgrund under arbetets gång.  

5.3 Tolkning 

En kvalitativ intervju innebär enligt Repstad (2007) att ett empiriskt material måste tolkas. Detta 

är något som vi måste förhålla oss till i vår studie. Nils Gilje och Harald Grimen (2007) menar 

att mänskliga handlingar, språkliga uttryck och texter beskrivs som meningsfulla fenomen. 

Förutsättningen för att vi ska kunna förstå meningsfulla fenomen är att de först måste tolkas. Ett 



22 
 

sätt att göra tolkningar erbjuds av hermeneutiken där utgångspunkten är att det finns ett 

förhållande mellan helhet och del. Hur helheten ska tolkas är beroende av hur delen tolkas och 

tvärtom, vilket brukar benämnas den hermeneutiska cirkeln eller spiralen. Spiralrörelsen öppnar 

upp för en fördjupad meningsförståelse som pågår kontinuerligt enligt Repstad (2007). Att tolka 

en nedskriven intervju utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt innebär mer ingående att man 

först börjar med att läsa igenom hela materialet för att få en helhetsbild. Sedan återvänder man 

till vissa teman i texten för att försöka förstå deras betydelse och innebörd. De teman som inom 

hermeneutiken representerar delarna används i ett vidare perspektiv för att få en mer reflekterad 

tolkning av helheten. Den här beskrivningen av en tolkningsprocess med hermeneutisk inriktning 

har vi förhållit oss till vid tolkningen av studiens empiriska del. Utifrån materialet som helhet har 

vi kunnat utläsa några framträdande teman som utgör resultatet av vår undersökning. Med andra 

ord finns ett förhållande mellan del och helhet som är beroende av varandra. 

Kvale (1997) ser en skillnad mellan tolkning av en litterär text och en intervjutext. En litterär text 

medför tolkning av en avslutad text medan en intervjutext både skapas och tolkas av den som 

intervjuar. Hermeneutiken har därför en dubbel betydelse för forskningsintervjun. Vi måste 

utifrån Kvales resonemang ha i åtanke att vi har tolkat respondenternas berättelser i 

utformningen av materialet som i sin tur har tolkats för att kunna bygga upp resultatdelen i 

undersökningen.    

5.4 Självkritiska reflektioner 

I den avslutande delen av detta kapitel, som behandlar metodologiska överväganden och 

tillvägagångssätt, ger vi utrymme till självkritiska reflektioner. En kritik som kan riktas mot våra 

metodologiska överväganden är exempelvis varför vi inte valde att genomföra observationer av 

hur lärare arbetar med demokratiuppdraget i klassrum där samhällsundervisning bedrivs som ett 

komplement till intervjuerna. Valet av den kvalitativa forskningsintervjun som metod för denna 

undersökning har styrts helt och hållet av valet av problemformulering. Av intresse för denna 

studie var att undersöka hur gymnasielärare resonerar kring demokratiuppdraget specifikt för 

kursen samhällskunskap A. Tanken var därmed inte att genom observationer i klassrumsmiljö 

tolka samhällskunskapslärarnas arbete med demokratiuppdraget, utan att lyssna till deras 

berättelser i syfte att låta lärares röster bli hörda. Demokratiuppdraget utgör dessutom inte ett 
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separat moment i samhällskunskap A, utan skall genomsyra undervisningen från kursens början 

till slut. Vi tror därför att observationer vid enstaka lektionstillfällen hade resulterat i en alltför 

snäv bild av verkligheten. Det hade dessutom blivit för omfattande och tidskrävande för en 

uppsats på denna nivå vad gäller att bearbeta och analysera empirisk data.  

Några kritiska reflektioner kan även riktas mot urvalet av respondenter. Som tidigare nämnts har 

vi använt oss av tillgänglighetsurval vilket innebär att respondenterna ingår i vårt kontaktnät. Vi 

tror dock inte att detta har påverkat resultatet med anledning av att vi innan intervjutillfällena 

inte kände till hur respektive lärare arbetar med demokratiuppdraget i samhällskunskap A. 

Grundtanken var även att vi skulle intervjua en manlig och en kvinnlig samhällskunskapslärare 

från två olika gymnasieskolor. Olyckligtvis insjuknade den kvinnliga läraren med längst 

yrkeserfarenhet under den aktuella perioden, vilket resulterade i att tre av lärarna kom att 

representera en och samma gymnasieskola samt att vidden i lärarnas yrkeserfarenhet inte fick 

samma spridning. Vi tror dock att detta inte kommer att påverka studiens resultat, då det inte är 

av intresse att undersöka om det förekommer skillnader i hur lärare arbetar och ser på 

demokratiuppdraget beroende på hur lång yrkesverksamhet de har. Denna studie syftar inte 

heller till att jämföra olika gymnasieskolor.  

Slutligen vill vi lyfta fram en självkritisk reflektion angående intervjuguiderna (se Bilaga 1 och 

Bilaga 2). Dessa är utformade i enlighet med syftet som enbart inbegriper kunskapsformerna 

fakta och färdighet. Vi är medvetna om att lärare som är insatta i styrdokumenten vet att det där 

resoneras kring fyra kunskapsformer. Formuleringarna i respektive intervjuguide kan möjligtvis 

ha påverkat resultatet genom en begränsad helhetsbild av samspelet mellan kunskapsformerna. 

Trots denna begränsning i formuleringarna resonerade lärarna i vissa avseenden kring 

kunskapsformerna förståelse och förtrogenhet under intervjutillfällena. Uppsatsens syfte har varit 

avgörande för att vi i så liten utsträckning som möjligt behandlat förståelsekunskap och 

förtrogenhetskunskap i resultatet och diskussionen.    

6. Resultat 

De genomförda intervjuerna ligger till grund för resultatdelen och består av tre rubriker. Den 

första behandlar demokratiuppdraget i samhällskunskapsämnet följt av rubriken innehåll, 

arbetssätt och elevinflytande i arbete med demokratifrågor och slutligen faktakunskaper 
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respektive färdighetskunskaper och deras utrymme. Vi inleder kapitlet med en kort presentation 

av respektive lärare. Vi vill ännu en gång förtydliga att lärarnas namn; Felix, Mia, Johan och 

Josephine, är fiktiva. Sedan följer en sammanställning av de fyra lärares utsagor kring de ovan 

nämnda tematiseringarna. Motivet till att vi valt att sammanställa svaren från de fyra 

respondenterna beror på att vi vill ge en så översiktlig bild som möjligt.  

6.1 Presentation av informanter 

Felix 

Felix har varit verksam lärare i fyra år och undervisar i ämnena samhällskunskap och historia. 

Han bedriver undervisning i kursen samhällskunskap A på både yrkes- och studieförberedande 

program.  

Mia 

Mia undervisar i ämnena samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk. Hon har 

arbetat som lärare i tre års tid. Hon undervisar elever som läser yrkesförberedande program i 

samhällskunskap A.  

Johan 

Samhällskunskap och historia är de ämnen som Johan undervisar i, vilket han gjort under de 

senaste tio åren. Hans erfarenhet av undervisning i samhällskunskap A inbegriper både elever 

från yrkes- och studieförberedande program. 

Josephine 

Under tre års tid har Josephine varit verksam lärare i samhällskunskapsämnet samt 

religionsämnet. Hennes elever i samhällskunskap A läser yrkesförberedande program.   

6.2 Demokratiuppdraget i samhällskunskapsämnet 

Mia, Josephine och Johan talar alla om att klassrumsklimatet är centralt i arbetet med 

demokratiuppdraget speciellt för ämnet samhällskunskap. De ser demokrati som ett 

förhållningssätt i alla undervisningssituationer. De åsikter som kommer fram är vikten av respekt 

för varandra, att lyssna på varandra och att få komma till tals. Josephine uttrycker detta i form av 

”trivselregler” där elever och lärare tillsammans kommer överens om vilket beteende som är 
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önskvärt i klassrummet. I följande citat redovisas Johans syn på hur demokrati kommer till 

uttryck rent praktiskt i klassrummet: 

Det handlar om hur eleverna förhåller sig till varandra i 

undervisningssituationerna, att man tillämpar demokrati rent praktiskt där också. 

Både att jag som lärare låter eleverna komma till tals, men framförallt att man 

tränar det här klassrumsklimatet, att det ska vara tillåtande, förlåtande, högt i tak 

som man säger, att alla ska ha chansen att komma till tals, att man respekterar 

varandras åsikter. (Johan) 

Mia talar i likhet med Johan om lärarens roll i demokratiuppdraget. Hon menar att man som 

lärare och vuxen bär med sig ett uppdrag att ständigt figurera som en demokratisk person. Enligt 

hennes uppfattning gäller inte detta specifikt för henne som samhällskunskapslärare utan även 

övrig personal inom skolverksamheten.  

Även om de intervjuade lärarna poängterar att demokratiuppdraget ska genomsyra all 

skolverksamhet, så lyfter de fram att begreppet demokrati är extra centralt i 

samhällskunskapsundervisningen då deras uppgift är att förse elever med faktakunskaper om 

demokrati. Om betoningen ligger på demokratins innebörd, värden eller framväxt varierar 

lärarna emellan. Felix framhåller dock att demokratiuppdraget i samhällskunskap inte enbart 

handlar om läran om Sveriges statsskick och andra länders statsskick, utan även om exempelvis 

samhällsekonomi och privatekonomi. Det är viktigt att elever förstår hur de påverkas av 

massmedia, Riksbanken, EU, FN etc. Därför kan samhällskunskapskursen ses som en grundkurs 

i hur människor blir en del av samhället. Han anser att sådana kunskaper är nödvändiga när en 

individ exempelvis flyttar hemifrån eller tar huslån. Lärarens uppgift är enligt Felix att förbereda 

eleverna inför framtiden, så de känner att de är en del av samhället. Om dessa kunskaper uteblir 

är risken stor att hamna utanför samhället. Mia ser också demokratiuppdraget i samhällskunskap 

utifrån ett förberedande framtidsperspektiv. Det handlar om att som lärare låta eleverna få 

verktygen för att kunna vara aktiva demokratiska samhällsmedborgare genom att känna till sina 

rättigheter respektive skyldigheter, vilka möjligheter som finns att påverka samt vilka 

konsekvenser handlingar får för andra och för en själv.  



26 
 

Slutligen påpekar Felix att han upplever att demokratiuppdraget i ämnet samhällskunskap har 

blivit ännu viktigare på senare i tid i och med ökad främlingsfientlighet och 

Sverigedemokraternas intåg i Riksdagen. I den gymnasieskola som Felix är verksam i fick 

Sverigedemokraterna även en hög placering i skolvalet. Med anledning av detta ser inte Felix 

demokratiuppdraget som en del i kursen, utan något som bör genomsyra hela samhällskunskap 

A. Felix uttrycker att ”man kan inte säga idag jobbar vi med demokrati, utan det gör vi från 

början till slut”.  

På frågan ”arbetar skolan eller ditt arbetslag på något speciellt sätt för att uppnå 

demokratiuppdraget?” uppger Josephine att arbetslaget som hon ingår i diskuterar 

demokratifrågor för lite. Hon förklarar att andra frågor som anses vara mer ”akuta” tar överhand. 

Däremot påpekar hon att ”demokratiuppdraget alltid finns med i ryggen även om man inte talar 

om det så konkret”. Josephine lyfter fram elevrådet och skolans likabehandlingsplan som två 

exempel på hur skolan som hon är verksam i arbetar med för att uppnå målen i 

demokratiuppdraget. Själv anser hon att det är viktigt att det finns ett fungerande elevråd i skolan 

för elevernas möjlighet att kunna nyttja sitt inflytande.  

Mia berättar att samhällskunskapslärarna träffas med jämna mellanrum för att diskutera områden 

som berör det gemensamma ämnet. Vid mötena kommer det ofta fram att lärarna upplever att 

deras respektive undervisning till stor del betonar faktakunskaper. De försöker finna lösningar 

genom att bland annat åka på utbildningar tillsammans.    

I likhet med Josephine menar även Johan att det talas alldeles för lite om demokratiuppdraget, 

med hänvisning till det arbetslag som han tillhör. Å andra sidan diskuteras innehållsfrågor, 

exempelvis EU och massmedia, på ämneskonferenserna där demokratibegreppet utgör en del i 

diskussionen. Ett sätt som skolan arbetar på i syfte att uppnå det demokratiska uppdraget är 

genom att arrangera fyra temaveckor per termin. Grunden för arbetet under dessa fyra veckor är 

en demokratisk tanke som innebär att eleverna mer än i vanliga fall är delaktiga när det gäller 

utformning och genomförande. Anledningen till att frågor som rör demokratiuppdraget inte tas 

upp som en separat punkt på dagordningen på ämneskonferenserna är enligt Johan, att uppdraget 

känns som en självklarhet och ständigt närvarande oavsett vilka frågor som behandlas.  
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6.3 Innehåll, arbetssätt och elevinflytande i arbete med demokratifrågor 

Något som både Johan och Josephine framhåller som viktigt i val av innehåll gällande 

demokratifrågor är påverkan på olika nivåer. De utgår ifrån elevers möjligheter att påverka i 

skolan, här tar Johan utgångspunkt i ett kapitel i läroboken som heter ”Demokrati i skola”. 

Därefter går de vidare med samhällsmedborgarnas möjlighet att påverka på kommunal, nationell 

och slutligen internationell nivå. Josephine exemplifierar ett moment i sin undervisning som 

handlar om beslutsfattande på kommunal nivå. Kommunen hade fattat ett beslut om att bygga en 

ny anläggning som var av intresse för eleverna. Josephine tog vara på deras intresse i planeringen 

av momentet, vilket medförde att eleverna genom ett studiebesök och eget faktasökande fick 

följa beslutsprocessen gällande den nya anläggningen. Sedan kunde detta följas upp med 

beslutsfattande på nationell och internationell nivå. Istället för att börja med en genomgång om 

beslutsprocesser på de aktuella nivåerna ser Josephine en fördel med att utgå från en verklig 

process på kommunal nivå som eleverna är bekanta med.  

Enligt Felix är inte det viktigaste att veta att demokratibegreppet härstammar från Aten. Han 

förespråkar ett innehåll som gör att eleverna förstår varför vi har demokrati i Sverige. Han 

refererar till upproren som pågår i andra delar av världen där folk slåss för demokrati och belyser 

vikten av att inte ta demokrati för givet. Innehållsmässigt tar Felix hjälp av dagsaktuella 

händelser där eleverna får arbeta med nyhetsbevakning i olika dagstidningar. Han är övertygad 

om att ju mer elever tar del av information om upproren runt om i världen via massmedia desto 

mer reflekterar de över demokratins innebörd. Josephine anser också att det är viktigt att förstå 

innebörden av demokrati. Hon menar att detta kan uppnås genom att låta eleverna fundera över 

och sätta sig in i hur det hade varit att leva i en diktatur istället för en demokrati. Det som då 

lämpar sig bäst är case, rollspel eller simuleringsövningar. Ett annat innehåll som Josephine tar 

upp under A-kursen i samhällskunskap är demokratiska värden, så som människans frihet, 

okränkbarhet och jämställdhet. Som arbetssätt till detta innehåll väljer Josephine i de flesta fall 

någon form av simuleringsövning. Hon ger ett exempel på en sådan där klassrummens fyra hörn 

representerar olika ställningstaganden. Tanken är att eleverna ska ta ställning till olika 

påståenden som berör de demokratiska värdena. Felix tycker att det skiljer sig från klass till klass 

hur väl case, simuleringsövningar och rollspel fungerar som arbetssätt i undervisning om 
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demokratifrågor. Vissa elever har svårt att diskutera om de saknar en faktagrund och andra börjar 

gärna med en diskussion. Felix uttrycker det som följande: 

Jag prövar mig lite fram hur det passar med klassen, i någon klass har jag kört 

lite rollspel och case för att komma igång och diskutera vad demokrati är, att vi 

börjar i den änden. I någon annan klass har jag haft genomgång och pratat om 

historiken om demokrati, när det drog igång tills idag, att det inte alltid har 

funnits demokrati, att det gått upp och ner. Sen kanske man avslutar momentet 

med att man diskuterar mer och då har eleverna mer fakta. (Felix) 

Läroböcker påverkar innehållet i en mycket liten omfattning enligt lärarna. Samtliga ser i första 

hand målen i kursplanen för samhällskunskap A som ett rättesnöre i val av innehåll. De är också 

måna om elevernas inflytande i fråga om planering av framför allt arbetssätt men även till viss 

del innehåll. Mia menar att i mån av utrymme, bortsett från det som står angivet i kursplanen, 

finns utrymme för elevernas intressen i fråga om val av innehåll. Inledningsvis presenterar Mia 

de områden som bör tas upp enligt kursplanen för eleverna, men hur momenten ska utföras och 

vid vilken tidpunkt får eleverna vara med och påverka. Om det skulle dyka upp ytterligare 

önskemål om innehåll under kursens gång, ser inte Mia några problem i att tillmötesgå förslagen 

på en gång och skjuter då upp det som sedan innan är inplanerat. Anledningen till hennes syn på 

detta är att ”engagemanget i samhällskunskapen är det som gör att det är verkligt på något sätt”. 

Felix tar också gärna upp aktuella händelser som eleverna vill prata om trots att de innebär 

omkastningar i planeringen. Ett exempel på det var när en våldtäktsman uppmärksammades i 

media, vilket var något som eleverna kände behov av att diskutera. Felix uppfyllde deras 

önskemål genom att skjuta fram det som var planerat till nästkommande lektion. I övrigt sker 

planeringen av innehåll och arbetssätt i början av kursen i samhällskunskap A, där vissa moment 

är fria i den bemärkelsen att eleverna själva får välja vad de ska jobba med och med vem/vilka. 

Andra moment är mer styrda av Felix på så vis att han avgör vad de bör lära sig, vilket vissa 

elever många gånger uppskattar i högre grad än när de själva får bestämma.  

Johan diskuterar i början av A-kursen i samhällskunskap planeringen med eleverna i syfte att 

undervisningen i så stor utsträckning som möjligt ska utgå från eleverna själva. Han formulerar 

urval av innehåll och arbetssätt genom att ”det hela tiden är en strävan att förminska sig själv och 

förstora eleverna”. Utmaningen med att planera kursen tillsammans med eleverna i ett tidigt 
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skede är att eleverna vanligtvis inte vet vad som förväntas av dem. Johan upplever att det är få 

elever som är intresserade av att vara delaktiga trots att det är deras rättighet enligt 

styrdokumenten. Många gånger vill eleverna att Johan ska bestämma. Därför föredrar Johan att 

lämna luckor i planeringen, då han av erfarenhet vet att eleverna en bit in på kursen är mer 

benägna att utöva sitt inflytande. Elevernas inflytande kommer ofta till uttryck genom att rösta 

fram arbetsformer, vilket är en form av tillämpning av demokrati som resulterar i att majoriteten 

får igenom sitt förslag. Mia upplever att det faktum att minoriteten får ge vika är ett ständigt 

återkommande dilemma i planeringssituationer. Josephine å andra sidan har som målsättning att 

tillsammans med eleverna komma fram till något slags konsensus om val av innehåll och 

arbetssätt. De första lektionerna i samhällskunskap A ägnas därför till diskussioner eleverna 

emellan i mindre grupper, där de enas om olika förslag.  

6.4 Faktakunskaper respektive färdighetskunskaper och deras utrymme 

Inledningsvis ställer sig Josephine frågan vad färdighet i ämnet samhällskunskap egentligen är. 

Hon anser att det är lättare att förstå innebörden av färdighetsbegreppet i de mer praktiskt lagda 

ämnena. I följande citat får vi ta del av Josphines reflektion kring skillnaden mellan 

faktakunskaper och färdighet som kunskap genom en jämförelse mellan samhällskunskapsämnet 

och frisöryrket: 

Jag tycker att ordet färdighet är ett svårt begrepp, för jag tänker att färdighet är 

att man kan klippa hår och inte bara har faktakunskap om det. Vad är färdigheten 

i samhällskunskap? Faktan är en sak, förståelsen är en sak; tillsammans bygger 

de någon mening och färdigheten är att kunna använda den kunskapen och bära 

med sig den ute i samhället. (Josephine) 

Felix ger också en beskrivning av vad färdigheter kan tänkas vara: 

Färdigheter kan vara allt från att man lär sig att samarbeta i en grupp eller att 

man kan lära sig att diskutera och föra fram argument för och emot saker och 

ting. Jag brukar låta eleverna få sätta sig in i en annan persons situation genom 

att argumentera för en åsikt som de egentligen inte har. (Felix) 

De färdigheter som Felix menar att undervisningen i samhällskunskap A bör resultera i, är att 

eleverna utvecklar förmågan att kompromissa eftersom att demokrati inte alltid innebär att man 
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får som man vill. Vidare framhåller Felix vikten av att ta del av och respektera andra elevers 

tankar och åsikter för att samhället fungerar så i övrigt.     

Mia, Felix och Johan anger att faktakunskaper utgör grunden i kunskapsinhämtningen. Johan 

motiverar detta med att eleverna måste veta vad olika begrepp innebär innan de kan tillämpa 

dem. Vad gäller undervisningen om demokrati börjar han därför med en genomgång kring 

demokratibegreppet, dess ursprung och innebörd. Därefter betonar undervisningen förståelse och 

färdighet parallellt, då den ena kunskapsformen förutsätter den andra. Johan uppfattar 

kunskapsformen förtrogenhet som en målsättning i samband med examination och därmed som 

ett utfall av de tre övriga kunskapsformerna. Mest medvetet arbetar han med kunskapsformen 

förståelse. Johan anser att det är svårt att hitta bra arbetsformer för att uppnå 

färdighetskunskaper. Ytterligare ett dilemma som tillkommer är när färdighetskunskaperna ska 

betygssättas. Uppfattningen är att faktakunskaper är lättare att bedöma, vilket Johan beskriver i 

citatet som följer: 

Ur mätbarhetssynpunkt så är faktakunskaperna lättare att bedöma. Ser man till 

betygskriterierna så ger faktakunskaperna inte de högre betygen. Men om man 

har en svag grupp rent kunskapsmässigt då är det tacksamt att bara jobba med 

fakta och det tycker de eleverna också. Lätt att hamna i det träsket. I värsta av 

världar då hamnar man i instuderingsfrågor och faktaprov. Det finns ju grupper 

som tycker det är kanonkul, men som lärare känns det inte bra. (Johan) 

Mia är övertygad om att faktakunskaper är lättast att uppnå av de fyra kunskapsformerna. 

Vanligtvis tar undervisningen form med utgångspunkt i faktakunskaper, för att det är svårt för 

eleverna att få förståelse och färdigheter utan fakta. Sedan försöker hon finna tillvägagångssätt 

som möjliggör för eleverna att uppnå de övriga kunskapsformerna, vilket är den största 

utmaningen hon som samhällskunskapslärare ställs inför. Det är lätt hänt att man i 

undervisningen fastnar i faktadelen som läroböckerna erbjuder, men hennes målsättning är att 

utforma undervisningen så att faktakunskaperna kommer till uttryck i form av färdigheter och 

förståelse. Detta är något hon tror att man i större utsträckning kan åstadkomma med hjälp av 

verklighetsanknytningar, exempelvis när skolval anordnas i samband med val på kommunal och 

nationell nivå. Casemetoden är förekommande i hennes samhällskunskapsundervisning, men 
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nackdelen enligt hennes uppfattning är att eleverna endast ser det som att de ”leker verkligheten” 

eller ”provar på verkligheten”.  

Felix menar att fördelningen mellan faktakunskaper och färdigheter i området demokrati, är 

beroende av hur mycket faktakunskaper eleverna har med sig från grundskolan. Därför kan 

undervisningens utformning se olika ut från klass till klass. I de fall faktakunskaper saknas börjar 

Felix med genomgångar som senare utmynnar i diskussion. Felix poängterar dock att faktadelen 

inte får uppta för stor del av utrymmet i undervisning som behandlar demokrati. Han arbetar 

överlag med de fördjupade kunskaperna. I andra fall där ett tillräckligt faktaunderlag finns hos 

eleverna bygger undervisningen på exempelvis rollspel och casemetoden. Kunskapsformerna 

förståelse och förtrogenhet ser Felix som ett tecken på mognad från elevernas sida. Han 

beskriver samspelet mellan de olika kunskapsformerna som en process som han måste handleda 

eleverna igenom. Problematiken som Felix upplever är att få timmarna i A-kursen att räcka till 

för att uppnå en jämn fördelning mellan faktakunskaper och färdigheter. Tanken är att eleverna i 

form av uppvisande av färdigheter ska kunna nå de högre betygen. Dessvärre klarar inte alla det 

men det viktiga är att inte undervisningen begränsar elevernas ambitioner. När det gäller att 

jämnt fördela utrymmet mellan faktakunskaper respektive färdighetskunskaper känner både Felix 

och Mia oro inför den kommande läroplanen (GY11). Tidsutrymmet i samhällskunskap A på de 

yrkesförberedande programmen kommer att halveras men de upplever att innehållet är 

detsamma. En oroväckande konsekvens är då att betoningen desto mer hamnar på 

faktakunskaper. I förlängningen kan detta enligt Mia och Felix innebära att elever som läser 

yrkesförberedande program inte uppnår de mål som är formulerade i de högre betygen i 

kunskapskriterierna.     

Josephine anser att de olika kunskapsformerna är beroende av varandra. Faktakunskaper och 

färdigheter går hand i hand i samhällskunskapsundervisningen oavsett vilket moment som 

behandlas. Hon inleder ofta ett moment genom en simuleringsövning där eleverna argumenterar 

och diskuterar. Under processens gång upptäcker vanligtvis både Josephine och eleverna själva 

vilka faktakunskaper som saknas. Lösningen på detta är att eleverna självständigt med 

handledning av Josephine tillgodoser sig själva med de faktakunskaper som krävs för att täcka de 

kunskapsluckor som finns. Vid de tillfällen som Josephine påbörjat ett moment med 

utgångspunkt i faktakunskaper har hon upplevt att eleverna inte har kunnat uppvisa dessa 
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faktakunskaper i senare moment under kursen. Josephine återberättar en situation där hon höll ett 

föredrag om samhällsekonomi för sina elever. Hon gick bland annat igenom betydelsen av BNP 

(bruttonationalprodukt) vid det tillfället. Senare under kursen dök begreppet BNP upp i något 

sammanhang, men eleverna hade inget minne av vad begreppet stod för. Det medförde att 

Josephine kom till insikt om att den faktarika genomgången inte gav det resultat som hon hade 

hoppats på. När undervisningen utgår från case, rollspel eller simulering blir mängden 

faktakunskaper begränsad, men förståelsen av dessa faktakunskaper ökar vilket medför att 

eleverna kommer ihåg dem. Hon känner dock att det är svårt att upprätthålla balansen mellan 

faktakunskaper och färdigheter i undervisningen. Det händer ibland att kunskapsformen 

färdighet är överordnad faktakunskap, det vill säga att utrymmet mellan kunskapsformerna är 

ojämnt fördelade.  

6.5 Kort sammanfattning av resultatet 

I arbetet med demokratiuppdraget, specifikt för samhällskunskapsämnet, upplevs 

klassrumsklimatet som centralt. Samtliga lärare uppger att deras uppgift är att förse elever med 

faktakunskaper om demokratins innebörd, framväxt och värden. Det framkommer också att det 

är samhällskunskapslärarens uppgift att förse elever med de verktyg som är nödvändiga för att 

bli aktiva samhällsmedborgare. Lärarna upplever att det talas allt för lite om demokratiuppdraget 

i arbetslagen och på ämneskonferenserna, men en önskan finns att föra in demokratiuppdraget 

rent konkret på dagordningen.  

Vikten av samspelet mellan de fyra kunskapsformerna betonas av samtliga lärare. Skillnaden är 

att några lärare anser att faktakunskaper utgör grunden i kunskapsinhämtningen, medan andra tar 

utgångspunkt i färdighetskunskaper. I första hand ses kursplanen för samhällskunskap A som ett 

rättesnöre i val av innehåll. Det är främst i planeringen av arbetssätt som elevernas delaktighet 

kommer till uttryck.  

I fråga om hur utrymmet fördelas mellan faktakunskaper respektive färdighetskunskaper 

framkommer att faktakunskaper upptar större delen av undervisningen. Anledningen är att dessa 

är enklast att uppnå och lättare att bedöma utifrån betygskriterierna. En ny aspekt som kommit 

fram är den oro som lärarna känner inför GY11 som i förlängningen kan komma att innebära att 
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betoningen än mer hamnar på faktakunskaper. Det här är ett område som vi från början inte hade 

för avsikt att behandla, men som vi ämnar föra in i diskussionen.  

7. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet med anknytning till tidigare forskning samt teoretiskt 

perspektiv. Rubriceringarna utgår från de frågeställningar som ligger till grund för studien. Vi 

inleder kapitlet med att diskutera hur lärarna resonerar kring samhällskunskapsämnets 

demokratiuppdrag. Diskussionen fokuserar på hur lärarna arbetar, vilket inflytande eleverna har 

över undervisningen och hur arbetslaget eller ämneslaget arbetar för att uppnå skolans och 

samhällskunskapsämnets demokratiska uppdrag. Därefter förs ett resonemang om hur lärarna 

kombinerar faktakunskaper respektive färdighetskunskaper i syfte att uppnå demokratiuppdraget 

i samhällskunskap A. Under nästa rubrik diskuteras vilket utrymme som ges till faktakunskaper 

och färdighetskunskaper samt hur lärarna motiverar sina val. Här lyfter vi även fram en ny aspekt 

som handlar om lärarnas oro inför den nya läroplanen GY11. Vi avslutar kapitlet med att 

sammanfatta de mest framträdande slutsatserna och ge förslag till vidare forskning.     

7.1 Demokratiuppdraget i samhällskunskap 

I resultatdelen framgår att klassrumsklimatet intar en central plats i arbetet med 

demokratiuppdraget i samhällskunskapsämnet. Lärarna lyfter fram vikten av ett gott 

klassrumsklimat. Med det menas att alla ska få komma till tals, ha respekt för och lyssna på 

varandras åsikter. Detta kan hänföras till den demokratiteori som Oscarsson (2005) benämner 

deliberativ demokrati, som handlar om en samtalsform där alla får komma till tals. Förmågan att 

se på problem utifrån olika synvinklar är enligt Englund (2004) en viktig komponent i den 

deliberativa samtalsformen. Detta exemplifieras av två av de intervjuade lärarna som låter elever 

ta ställning till olika påståenden och sätta sig in i andra människors situationer genom att 

argumentera för åsikter de i själva verket inte har. Vårt resultat skiljer sig därmed från 

Oscarssons (2005) resultat i Elevers demokratiska kompetens, som visar att elever har 

begränsade möjligheter att utveckla färdigheten att argumentera och se saker ur andras 

perspektiv. En möjlig förklaring till att resultaten skiljer sig åt är att vår undersökning utgår från 

ett lärarperspektiv medan Oscarssons (2005) studie grundar sig på elevers uttalanden. Detta tyder 

på att elever och lärare uppfattar elevernas möjligheter att argumentera och se saker ur andras 
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perspektiv på olika sätt. Ytterligare en förklaring kan vara att Oscarssons (2005) studie riktar sig 

mot grundskolan till skillnad från vår studie som behandlar gymnasieskolan.    

Något annat som lyfts fram är att samhällskunskap A kan ses som en grundkurs i hur människor 

blir en del av samhället sett utifrån ett förberedande framtidsperspektiv. Det är 

samhällskunskapslärarens uppgift att förse elever med verktyg i form av faktakunskaper och 

färdighetskunskaper för att kunna bli demokratiska samhällsmedborgare. Det förberedande 

framtidsperspektivet återfinns i den nuvarande läroplanen (Lpf 94) där tanken är att kunskaper 

om demokrati och tillämpning av demokratiska arbetsformer ska ge en fördjupad demokratisk 

kompetens som eleverna har användning av i kommande samhälls- och yrkesliv. Vi ser dock en 

viss problematik med att samhällskunskap A, som föregås av nio år i grundskolan, liknas vid en 

grundkurs i hur människor blir en del av samhället. Vi uppfattar snarare samhällskunskap A som 

en påbyggnadskurs.  

Dewey (1916/2005) pläderar också för att skolan har ett viktigt förberedande ansvar, men att 

fokus inte enbart ska riktas mot framtiden utan även genomsyra nuet. Han anser att elevernas 

motivation kan försvinna om uppmärksamheten avleds från nutiden, då framtiden känns 

avlägsen. Vi tolkar det som att en av lärarna har ett mer framträdande nutidsperspektiv än de 

övriga.  Nutidsperspektivet kommer till uttryck genom att läraren betonar vikten av att eleverna i 

sin nutida situation ska känna till sina skyldigheter, rättigheter och möjligheter att påverka. De 

ska även vara medvetna om vilka konsekvenser handlingar medför för deras egen del och för 

andra. Relationen mellan handlingar och konsekvenser är enligt Biesta (2004) en grundläggande 

del i pragmatismen. Det är först när en individ reflekterar över sitt handlande och dess 

konsekvenser som kunskap uppstår i form av en oändlig process.  

Av resultatet framgår att de arbetslag och ämneslag som lärarna ingår i inte diskuterar 

demokratiuppdraget som en enskild punkt på dagordningen. I Samhällsorienterade ämnen 

(2008) som behandlar grundskolan framkommer också att lärare inte samtalar om hur 

demokratiuppdraget kan tolkas utifrån kursplanen. Konsekvensen av detta blir att lärare utgår 

från sina egna intressen och tolkningar när undervisningen utformas. I vidare mening betyder det 

att samhällskunskapslärare arbetar på olika sätt i syfte att uppnå demokratimålen. Vi kan utifrån 

resultatet i Samhällsorienterade ämnen (2008) se likheter med vår egen empiriska studie. De 
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intervjuade lärarna i vår studie tolkar demokratiuppdraget i samhällskunskap A på olika vis. 

Innehållet i faktakunskaperna varierar när det gäller betoning av demokratins innebörd, värden 

eller framväxt. Broman (2009) lyfter också fram att kursplanen i samhällskunskap A erbjuder ett 

tolkningsutrymme. Följderna blir att den enskilda läraren ansvarar för demokratiundervisningens 

konkreta innehåll och elever med olika samhällskunskapslärare får skilda demokratiska 

kunskaper.  

Felix pekar på att Sverigedemokraternas intåg i Riksdagen samt den ökade 

främlingsfientligheten har medfört att demokratiuppdraget i samhällskunskapsämnet har blivit 

desto viktigare på senare tid. Vi tolkar det som att demokratiuppdraget möjligtvis är under 

förändring. Med grund i Bronäs (2003) påverkar de förändringar som äger rum i samhället 

utformningen av samhällskunskapsämnet. I kapitlet som behandlar den historiska tillbakablicken 

får vi ta del av hur samhällsundervisningen har växlat mellan kunskaper om samhället och 

fostran till attityder. Englund (1986) menar att fostransaspekten dominerade under 1980-talet på 

grund av att problem och konflikter skulle lyftas fram och inte gömmas bakom harmoniserande 

formuleringar. Under 1990-talet har det sedan skett en förskjutning från fostran till kunskap 

(Englund 1999). Med anknytning till Felix resonemang finner vi att 1980-talets 

konfliktperspektiv gör sig gällande återigen, vilket i förlängningen kan medföra att tonvikt läggs 

vid fostran till attityder. 

Oscarsson (2005) skriver att den demokratiteori som benämns deltagardemokrati främst handlar 

om att elever ska ha inflytande över sin undervisningssituation, vilket är framträdande i de 

intervjuades berättelser. Alla fyra lärare uppger att planering sker i samförstånd med eleverna 

främst i fråga om val av arbetssätt. Vad gäller undervisningens innehåll får vi uppfattningen av 

att elevinflytandet är mer begränsat. Innehållet i samhällskunskap A styrs av kursplanens 

angivelser och enligt lärarna påverkar läroböcker innehållet i en mycket liten utsträckning. 

Utöver det lämnas ett litet utrymme för elevernas önskemål som oftast gör sig gällande under 

den senare delen av kursen. Lärarna lämnar även utrymme för dagsaktuella händelser som 

eleverna själva tar initiativ till. Vår undersökning visar därmed liknande resultat som Oscarssons 

(2005) sammanställning av NU03, men sett utifrån ett lärarperspektiv. När det gäller 

läroböckernas påverkan av innehållet i samhällsundervisningen överensstämmer vårt resultat 

med de slutsatser som Ljunggren och Unemar Öst (2010) kommer fram till i sin studie som 
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behandlar SO-lärare i grundskolan. Det som avviker från deras undersökning i förhållande till 

vårt resultat är att samtliga lärare utgår från kursplanens angivelser till skillnad från SO-lärarna 

som till stor del utgår från egna idéer och eget material.   

Resultatet i En fördjupad studie av värdegrunden (2000) visar att elever antyder en misstro till 

elevdemokrati. De upplever inte att det finns möjligheter till elevinflytande under utbildningen. 

Johan och Felix framhåller dock att problematiken kring elevinflytande snarare handlar om att 

eleverna själva inte vill utöva sitt inflytande. Johan upplever många gånger att eleverna vill 

överlåta rätten att bestämma val av innehåll och arbetsformer till honom. Den här synpunkten 

överensstämmer med Tholanders (2005) slutsats om att elever vanligtvis inte vill utnyttja det 

inflytande som de har rätt till. Samtliga lärare i vår studie uppvisar en positiv inställning till 

elevinflytande vilket skiljer sig från resultatet i Inflytandets villkor (1998) där det framkommer 

att hälften av de intervjuade lärarna anser att elevinflytande sker på bekostnad av ett 

”produktinriktat” lärande.  Överlag ser vi att den elevdemokrati som kommer till uttryck i 

lärarnas utsagor är det som Biesta (2003) kallar informell elevdemokrati. Enligt Tholander 

(2005) har många utredningar gjorts för att behandla problematiken kring den bristfälliga 

formella elevdemokratin i skolan. Det enda som utifrån vårt resultat kan relateras till den 

formella elevdemokratin är Josephines åsikt om att ett fungerande elevråd är viktigt för att 

eleverna ska kunna utöva sitt inflytande.  

Ytterligare en aspekt av deltagardemokrati är enligt Oscarsson (2005) en tydlig koppling till 

samhället och livet utanför skolans värld. Mia talar om vikten av verklighetsanknytning i sin 

undervisning. Hon lyfter fram val på kommunal och nationell nivå som exempel på tillfällen då 

undervisningen får en tydlig verklighetsanknytning. I övriga undervisningssituationer upplever 

hon att det kan vara svårt att knyta an till verkligheten på ett trovärdigt vis. Enligt hennes 

uppfattning kan det leda till att eleverna endast ser det som att de ”leker verkligheten”. 

7.2 Kombination av faktakunskaper respektive färdighetskunskaper 

Samtliga lärare uppger vikten av samspelet kunskapsformerna emellan, vilket vi finner stöd för i 

styrdokumenten och tidigare forskning. Vernersson (1999) har låtit lärare rangordna de fyra 

kunskapsformerna i samhällsundervisningen efter prioritet. Nästintill en tredjedel av lärarna har 

avstått från att rangordna kunskapsformerna med motiveringen att kunskapsformerna är 
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beroende av varandra. De lärare som valt att prioritera en kunskapsform framför en annan har 

ändå betonat samspelet mellan kunskapsformerna. Även om lärarna i vår studie uppger att 

kunskapsformerna samspelar med varandra, kan vi se att de tar utgångspunkt i två olika 

kunskapsformer när undervisningen utformas. Tre av lärarna börjar oftast undervisningen med 

kunskapsformen fakta följt av de övriga med motiveringen att faktakunskaper är nödvändiga för 

att kunna uppnå de resterande kunskapsformerna. Utifrån detta drar vi en parallell till den 

kunskapsresa som Lindqvist och Hyltegren (1995) beskriver. Fakta utgör denna resans första 

station följt av förståelse, färdighet och slutligen förtrogenhet. De lärare som ligger till grund för 

Bernmark-Ottossons (2009) undersökning anger också att eleverna först utifrån fakta ska få 

förståelse för att sedan utveckla demokratiska färdigheter.  

Vi uppfattar det som att Josephine till skillnad från de övriga lärarna inte tolkar samspelet mellan 

kunskapsformerna som stationer med en viss ordningsföljd. Hon tar vanligtvis utgångspunkt i 

färdighetskunskaper med hjälp av case, rollspel och simuleringsövningar, för att sedan bygga på 

med de övriga kunskapsformerna utan inbördes ordning. Enligt Josephine kommer 

kunskapsformen fakta till uttryck genom att eleverna förser sig själva med fakta som saknas efter 

ett genomfört case, rollspel eller simulering. Vi anser dock i likhet med de lärare som har 

prioriterat färdighetskunskaper i Vernerssons (1999) undersökning att elever som söker, 

sammanställer och kritiskt granskar fakta tränar olika färdigheter.   

Oavsett hur lärarna väljer att kombinera faktakunskaper respektive färdighetskunskaper i sin 

demokratiundervisning finns fakta om demokrati alltid representerad, vilket ger uttryck för 

demokratimodellen som Oscarsson (2005) benämner valdemokrati. Problemet är sällan att 

inkludera faktakunskaper i demokratiundervisningen, utan snarare att ge utrymme för 

färdighetskunskaper. Några av de lärare som ligger till grund för vår studie tycker att 

färdighetskunskaper är svårdefinierade. Josephine jämför exempelvis demokratiska färdigheter 

med de färdigheter som en frisör besitter. Hon menar att när en frisör har kunskapen om hur man 

klipper hår, så kommer färdigheten till uttryck när frisören i praktiken klipper hår. Josephine 

upplever att gränsen mellan fakta och färdighet inte är lika tydlig i samhällskunskapsämnet. 

 Lärarna anser dessutom att det är svårt att finna relevanta arbetsformer i syfte att uppnå 

färdighetskunskaper. De arbetsformer som vi kan utläsa utifrån deras berättelser kring 



38 
 

färdighetskunskaper är främst case, rollspel och simuleringsövningar. Vi ifrågasätter dock om 

dessa arbetsformer försäkrar att elever tillägnar sig demokratiska färdigheter. Om man som 

lärare organiserar undervisningen med hjälp av exempelvis casemetoden, så behöver det 

nödvändigtvis inte innebära att undervisningen är demokratisk. Dessa färdighetsövningar 

iscensätts av läraren och utifrån Biesta (2003) innebär det att läraren endast möjliggör 

tillägnandet av demokratiska färdigheter. Författaren menar vidare att graden av elevernas 

delaktighet sedan avgör om tillägnandet sker. Vi vet inte hur pass delaktiga lärarnas elever är i 

praktiken, men vi anser att undervisning som tar utgångspunkt i case, rollspel och 

simuleringsövningar kräver utvärderingar där elever och lärare tillsammans arbetar för att öka 

deltagarnas delaktighet. Även om lärarna framhåller att iscensatta övningar utgör arbetet för att 

utveckla elevernas demokratiska färdigheter upplever vi att arbetet med elevdemokrati också 

utvecklar denna kompetens. Enligt vår uppfattning verkar inte lärarna vara medvetna om att det 

arbete som de lägger på elevdemokrati även utvecklar färdighetskunskaper. När eleverna får 

inflytande över planering och arbetssätt, och lärarna uppmuntrar eleverna till att ta upp 

dagsaktuella händelser under kursens gång är situationer som eleverna är delaktiga i. Vi menar 

att det är exempel på Biestas (2003) förslag om att en utbildning för demokrati ska ske genom 

demokrati.         

7.3 Utrymme till fakta- och färdighetskunskaper 

De lärare som tar utgångspunkt i faktakunskaper då undervisningen utformas, måste ta hänsyn 

till vilka kunskaper som eleverna har med sig från grundskolan. Om faktakunskaperna är 

bristfälliga ges mer utrymme till denna kunskapsform i syfte att täcka de luckor som finns. I de 

fall eleverna har de faktakunskaper som krävs kan mer utrymme i samhällskunskap A ägnas åt 

de övriga kunskapsformerna. Lärarna menar därför att fördelningen mellan fakta- och 

färdighetskunskap i kursen kan se olika ut från klass till klass och från elev till elev. 

Målsättningen är att kunskapsformerna ska tilldelas lika mycket utrymme och lärarna arbetar 

medvetet med färdighets- och förståelsekunskaper för att inte faktakunskaper ska få störst 

utrymme. I de flesta fall tar dock faktakunskaper upp den största delen av undervisningen och en 

av motiveringarna till det är att timmarna i kursen inte räcker till. Den lärare som istället tar 

utgångspunkt i färdighetskunskaper framhåller att varje moment som behandlas under 
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samhällskunskap A innefattar både fakta- och färdighetskunskaper. Däremot uppger hon att 

färdighetskunskaper ofta ges mer utrymme i undervisningen.  

Utifrån ovanstående resonemang, uppfattar vi det som är att det är en utmaning för lärarna att 

finna en balans mellan de olika kunskapsformerna. Det är alltid någon eller några av 

kunskapsformerna som intar en överordnad roll i undervisningen. Resultatet av undersökningen 

visar därför att samspelet mellan kunskapsformerna som bland annat läroplanen (Lpf 94) och 

Isberg (1996) belyser inte tillämpas i verkligheten. I Samhällsorienterande ämnen (2008) står det 

att elevernas kunskaper aldrig är starkare än den svagaste länken. Om en kunskapsform är 

underordnad de övriga försvagas styrkan i kunskapen. Utifrån vårt teoretiska perspektiv uppstår 

kunskap i samband med de handlingar som vi utför och handlingarnas konsekvenser. 

Kunskapsprocessen avstannar om faktakunskaper ges mer utrymme i undervisningen och vi 

tolkar det som att styrkan i elevernas kunskaper inte är så starka som de skulle kunna vara. I 

enlighet med Bernmark-Ottossons (2009) slutsats ser vi att även vår undersökning pekar på en 

spänning mellan samhällskunskapsämnets kunskapsmål och fostransmål.  

Hälften av de intervjuade lärarna delger att de känner oro inför den kommande kursplanen i 

samhällskunskap A som träder i kraft hösten 2011. För elever som läser yrkesförberedande 

program innebär det att timmarna i kursen halveras, men lärarna upplever att innehållet är lika 

omfattande som i nuvarande kursplan. Med anledning av detta är de rädda för att 

kunskapsformen fakta kommer att få mer utrymme i undervisningen. Vi delar lärarnas oro med 

tanke på att resultatet visar att tre av fyra lärare tar utgångspunkt i faktakunskaper och därmed 

följer den kunskapsresa som Lindqvist och Hyltegren (1995) beskriver. Kunskapsformen fakta 

garanteras på så sätt ett självklart utrymme i samhällsundervisningen och de övriga 

kunskapsformerna tilldelas utrymme i mån av tid. Utmaningen i dagsläget består redan av att 

uppnå ett samspel mellan de olika kunskapsformerna och när timmarna halveras för elever som 

läser yrkesförberedande program antar lärarna en större utmaning.  

Av resultatet framkommer en annan motivering till att faktakunskaper ges mer utrymme i 

samhällskunskapsundervisningen. Faktakunskaper anses utifrån kursens mål vara lättast att 

uppnå bland de fyra kunskapsformerna och ur mätbarhetssynpunkt är faktarelaterade kunskaper 

även lättast att bedöma. Vår tolkning är därför att kursplanens och betygskriteriernas 
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formuleringar påverkar hur utrymmet fördelas mellan kunskapsformerna i undervisningen. Vi 

har tidigare lyft fram att tidigare forskning i enlighet med vårt resultat visar att läroplanen och 

kursplanen erbjuder ett visst tolkningsutrymme som innebär att kursen kan utformas på olika sätt 

från lärare till lärare. I skolverkets rapport Kursplanen – ett rättesnöre (2008) uppger 

samhällskunskapslärare att de uppskattar tolkningsutrymmet och avfärdar förslaget om mer 

detaljerade formuleringar och innehållsangivelser. Däremot finns önskemål om tydligare och 

mer konkreta formuleringar i betygskriterierna för att säkerställa en likvärdig bedömning. 

Lärarna i vår studie bekräftar detta önskemål med motiveringen att möjliggöra en jämn 

fördelning av utrymmet mellan faktakunskaper respektive färdighetskunskaper i 

samhällskunskap A.  

7.4 Sammanfattande slutsatser 

Klassrumsklimatet anses vara en viktig aspekt i arbetet med samhällskunskapsämnets 

demokratiuppdrag. Ett gott klassrumsklimat kännetecknas av en ömsesidig respekt där alla 

lyssnar på varandras åsikter och får komma till tals. På så vis ser vi att en deliberativ demokrati 

kommer till uttryck i samhällskunskapsundervisningen. Lärarnas uppfattningar om 

demokratiuppdraget i samhällskunskap präglas i stor utsträckning av ett förberedande 

framtidsperspektiv, vilket läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) anger. Med 

utgångspunkt i pragmatismen kan dock undervisning som utmärks av ett förberedande 

framtidsperspektiv leda till att elevernas motivationskraft dämpas då framtiden varken är 

angelägen eller påtaglig i nuet.  

 

Eftersom att lärarnas uppfattningar om innehållet i undervisning som berör demokratiuppdraget 

skiljer sig åt, drar vi slutsatsen att styrdokumenten erbjuder ett tolkningsutrymme vilket bekräftar 

Bromans (2009) slutsats och resultatet i Samhällsorienterade ämnen (2008). En möjlig 

konsekvens av detta tolkningsutrymme är att elever får möta olika tolkningar av 

samhällskunskapsämnets demokratiska uppdrag. Enligt vår uppfattning skulle arbetslag och 

ämneslag kunna utgöra ett forum för lärarna där didaktiska överväganden diskuteras i syfte att 

uppnå demokratimålen. Lärarna uppger att sådana diskussioner uteblir, men de uttrycker en 

önskan om att införa demokratiuppdraget som en enskild punkt på dagordningen.  
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Lärarna uppfattar att elevinflytande är en viktig del i arbetet med demokrati. Vår slutsats är att 

elever främst ges utrymme att utöva elevinflytande i fråga om planering och val av arbetssätt, 

vilket ger uttryck för deltagardemokrati. Vi upplever dock att elevernas inflytande är mer 

begränsat vad beträffar innehållet i undervisningen. En problematik som framkommer är att 

eleverna själva avstår från att utöva det inflytande som de är berättigade till, vilket försvårar 

lärarens möjligheter att leva upp till styrdokumentens direktiv. En möjlig utveckling som kan 

skildras är att demokratiuppdraget kan komma att förändras som en konsekvens av den 

främlingsfientlighet som råder i dagens samhälle. Enligt vår mening kan denna förändring 

innebära att 1980-talets konfliktperspektiv, med fostran till attityder i centrum, återigen gör sig 

gällande i ämnet samhällskunskap.  

 

Lärarna lyfter fram vikten av samspelet mellan de olika kunskapsformerna. Majoriteten tar 

utgångspunkt i faktakunskaper med motiveringen att fakta utgör grunden i 

kunskapsinhämtningen likt den kunskapsresa som Lindqvist och Hyltegren (1995) beskriver. 

Kunskapsformen fakta garanteras således ett givet utrymme i samhällskunskapsundervisningen. 

Rollspel, case och simuleringsövningar är de arbetsformer som förknippas med 

färdighetsträning.  Vi ifrågasätter dock om undervisning som utgår från dessa metoder försäkrar 

att elever tillägnar sig demokratiska färdigheter.  

Utifrån lärarnas berättelser drar vi slutsatsen att utrymmet i undervisningen betonar 

faktakunskaper i större utsträckning än färdighetskunskaper. Vi finner följande tre anledningar: 

- Lärarna anser att färdigheter är svåra att definiera. 

- Faktakunskaper anses vara lättare att betygsätta.  

- Arbetsformer i syfte att uppnå färdighetskunskaper upplevs som en svår utmaning. 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) belyser samspelet mellan kunskapsformerna 

och understryker att undervisningen inte ensidigt får betona en kunskapsform framför de övriga. 

Utifrån en pragmatisk kunskapssyn uppstår kunskap i de situationer som innefattar handlingar 

och reflektioner av dess konsekvenser. Betonas därmed fakta framför färdighet begränsas 

möjligheten till den oändliga lärandeprocess som Dewey (1916/2005) argumenterar för.  
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7.5 Förslag till vidare forskning 

Utifrån den problematik som vi har diskuterat kring betygsättning av färdighetskunskaper finner 

vi det intressant att i vidare forskning undersöka om de nya betygskriterierna kommer att 

innebära en förändring. Kommer de nya betygskriterierna i samhällskunskap A att underlätta 

eller försvåra bedömningen av färdighetskunskaper?  

 

I föreliggande studie har även en viss oro inför införandet av GY11 gjort sig gällande. För de 

elever som läser yrkesförberedande program kommer antalet timmar i samhällskunskap A att 

halveras, men lärarna upplever att innehållet fortfarande kommer att vara lika omfattande. Hur 

kommer GY11 att påverka samspelet kunskapsformerna emellan i kursen samhällskunskap A? 

Ett förslag till fortsatt forskning från vår sida är därmed att genomföra en komparativ studie 

mellan yrkesförberedande och studieförberedande program i syfte att undersöka om samspelet 

mellan kunskapsformerna skiljer sig åt.      
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide  

 

1. Demokratiuppdraget 

”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skolan har en viktig uppgift när det 

gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på.” (Lpf 94, 

s. 3)  

 

- Hur uppfattar du demokratiuppdraget i samhällskunskapsämnet? 

 

2. Faktakunskaper respektive färdighetskunskaper 

”Eleven ska ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett 

demokratiskt arbetssätt.” (Kursplan för samhällskunskap A) 

- Hur kombinerar du faktakunskaper och färdighetskunskaper i din undervisning i 

samhällskunskap A? 

 

3. Utrymme 

”Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet 

– som förutsätter och samspelar med varandra. Undervisningen får inte ensidigt betona den ena 

eller den andra kunskapsformen.” (Lpf 94, s.6) 

 

- Vilket utrymme ger du till faktakunskaper respektive färdighetskunskaper i A-

kursen i samhällskunskap?  
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide  

 

1. Demokratiuppdraget 

”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skolan har en viktig uppgift när det 

gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på.” (Lpf 94, 

s. 3)  

 

- Hur uppfattar och tolkar du demokratiuppdraget speciellt för ämnet samhällskunskap? 

- Arbetar skolan eller ditt arbetslag på något speciellt sätt för att uppnå 

demokratiuppdraget? 

- Vilket innehåll och arbetssätt väljer du att använda dig av när du arbetar med 

demokratifrågor? Motivera dina val.  

- Hur blir eleverna delaktiga i val av innehåll och arbetssätt? 

 

2. Faktakunskaper respektive färdighetskunskaper 

”Eleven ska ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett 

demokratiskt arbetssätt.” (Kursplan för samhällskunskap A) 

- Hur kombinerar du faktakunskaper och färdighetskunskaper i din undervisning i 

samhällskunskap A? 

 

3. Utrymme 

”Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet 

– som förutsätter och samspelar med varandra. Undervisningen får inte ensidigt betona den ena 

eller den andra kunskapsformen.” (Lpf 94, s.6) 

 



48 
 

- Vilket utrymme ger du till faktakunskaper respektive färdighetskunskaper i A-kursen i 

samhällskunskap?  

- Ge några konkreta exempel på hur du arbetar och motivera dina val. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


