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Sammanfattning  

Sammanfattningsvis har det skett en samhällsförändring från det moderna till det 

senmoderna samhället. Det är utifrån denna förändring av samhället som studien 

vill synliggöra och definiera den utmaning som samhällskunskapsläraren inom det 

senmoderna samhället kan stå inför när det gäller demokratifostran. Inom det 

senmoderna samhället har samhällskunskapsämnet förenklats till en teknik med en 

fokusering på att tillfredsställa individuella intressen. Tekniken kan beskrivas som 

ett medel för hur den enskilda individen ska fungera i samhället. Den senmoderna 

skolan genomsyras inte längre av en tydlig föreställning om det samhälleliga som 

den moderna skolan tidigare gjorde. Utifrån Aristoteles kan elevernas kunskapssyn 

i takt med samhällsutvecklingen beskrivas med en övergång från episteme till 

fronesis som därefter övergått till techne, som skapar en svårighet för 

samhällskunskapsläraren. Den teoretiska referensramen för studien kommer vara 

sociologisk inriktad med koppling till Zygmunt Bauman, Anthony Giddens och 

David Held. Utifrån studiens teoretiska referensram tar jag fasta på att den 

senmoderna skolan genomsyras av en techne syn som innefattar att synen på 

kunskap blivit ändamålsenligt. Motivationen inom den senmoderna skolan består 

av det som samhället förväntar sig, det vill säga anställningsbarhet då utbildning nu 
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betraktas som en investering för ett framtida jobb. Studien består av en kvalitativ 

datainsamling i form av semistrukturerade intervjuer eftersom syftet är att belysa 

samhällskunskapslärarens resonemang om problemformuleringen, det vill säga 

människans uppfattningar om ett fenomen. Inom denna studie är det centrala hur 

samhällskunskapsläraren upplever möjligheter och begräsningar inom 

samhällskunskapsämnet i det senmoderna samhället, i förhållande till det 

demokratiska uppdrag som skolan har.  
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Abstract  

In summary, there has been a societal change from modern to late modern society. 

It is based on this change in society that the study wants to make visible and define 

the challenge that the social studies teacher in late modern society can face when it 

comes to democracy education. In late modern society, the subject of social studies 

has been simplified into a technology with a focus on satisfying individual interests. 

Technology can be described as a means of how the individual should function in 

society. The late modern school is no longer permeated by a clear idea of the social 

that the modern school previously did. Based on Aristotle, the students' view of 

knowledge in step with the development of society can be described with a 

transition from episteme to fronesis which then passed to techne, which creates a 

difficulty for the social studies teacher. The theoretical frame of reference for the 

study will be sociologically oriented in connection with Zygmunt Bauman, 

Anthony Giddens and David Held. Based on the study's theoretical frame of 

reference, I note that the late modern school is permeated by a techne view which 

includes that the view of knowledge has become appropriate. The motivation in the 

late modern school consists of what society expects, i.e., employability as education 

is now considered an investment for a future job. The study consists of a qualitative 

data collection in the form of semi-structured interviews because the purpose is to 

shed light on the social sciences teacher's reasoning about the problem formulation, 

i.e., human perceptions of a phenomenon. In this study, it is central how the social 
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studies teacher experiences opportunities and limitations within the social studies 

subject in late modern society, in relation to the democratic mission that the school 

has.  
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1. Inledning  

Inledningsvis följer här ett citat av inlägget ”Demokrati inte så viktigt för dagens 

unga svenskar” som publicerades i DN Debatt 2011. Jag kommer efter detta att 

presentera en problemformulering som lägger grunden samt motiverar studiens 

syfte och relevans.  

Man kan till en början undra vilken demokratilära den yngre 

generationen fått sig till livs i grundskola och gymnasium? En 

historielös, mekanisk syn på demokratin (och marknadsekonomin) 

som inte tar upp dess normativa grundvalar, antagligen. Man måste 

då fråga sig vem som har utbildat dagens lärare i samhällskunskap 

och historia att servera en sådan demokratisyn. Det är bara att 

konstatera att vi på universitet, speciellt inom statsvetenskap, som 

utbildar de blivande lärarna i historia och samhällsvetenskap i så fall 

bär ett tungt ansvar (Lindberg, DN Debatt 2011-06-03).  

Lindbergs inlägg bygger på att unga vuxna i Sverige inte längre besitter ett 

intresse för politik. I undersökningen som inlägget grundar sig på hade hela 26 

procent besvarat frågan om att Sverige hellre borde ha en stark ledare för att själva 

inte behöva bry sig om politik med ett ja. Detta leder till problematiken om att 

unga människor besitter ett mindre intresse för demokratins värde än tidigare. Det 

har skett en samhällsförändring från det moderna till det senmoderna samhället. 

Denna förändring har exempelvis lett till problematiken som synliggörs i 

Lindbergs inlägg. Det är utifrån denna förändring av samhället som studien vill 

synliggöra och definiera den utmaning som samhällskunskapsläraren inom det 

senmoderna samhället kan stå inför när det gäller demokratifostran.  

För att kort förklara det moderna och det senmoderna samhället kan utvecklingen 

beskrivas enligt Zygmunt Bauman som att produktionssamhället övergått till att 

bli ett konsumtionssamhälle (Bauman, 2007). Det vill säga att den fasta 

moderniteten håller på att gå över till den flytande moderniteten. Inom det 

moderna samhället fanns en gemenskap som nu är förlorad, samhällsproblem som 

uppstår ställs därför inför större problem. Ett individualiserat samhälle är 
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detsamma som ett betydelselös samhälle, då förmågan om att se meningen med 

det gemensamma är förlorat. Inom det moderna samhället ansågs den kollektiva 

tryggheten vara ett hot mot individens frihet. Inom det senmoderna samhället har 

individens frihet i stället övergått till ett hot mot den kollektiva tryggheten. 

Följderna som sker utifrån att den kollektiva tryggheten minskar är att visionen 

om det demokratiska samhället hotas (Bauman, 2002). Visionen om ett 

demokratiskt samhälle behöver ha en jämvikt mellan den kollektiva tryggheten 

och individens frihet. Denna jämvikt innebär att samhällets medlemmar 

tillsammans skapar en samlevnad och solidaritet.  

Innan jag går djupare in på studiens problemformulering följer här en genomgång 

om hur den svenska skolan växte fram och vad som definierar skolämnet 

samhällskunskap i grunden. Inom det moderna samhället hade skolan en central 

roll och kan beskrivas som ett verktyg för demokratiseringen av samhället. Under 

1900-talets första hälft byggdes den svenska skolan upp utifrån den 

socialdemokratiska politiken. Skolutvecklingen kan beskrivas präglas av tre 

utbildningskonceptioner den patriarkala, den vetenskapligt rationella och den 

demokratiska (Englund, 2005). Den svenska skolan som växte fram på 1980-talet 

var en del av välfärdssamhället som präglades av medborgarskap både i 

skolämnet och i skolan som verksamhet. Under den moderna skolan fanns en 

tydlig fostran till framtida medborgare och en tydlig föreställning om det 

samhälleliga.  

Kärnan i det svenska skolämnet samhällskunskap definierar Larsson (2011) som 

demokratifostran och ett innehåll med två centrala delar, nationalekonomi och 

statsvetenskap. Att utveckla demokratifostran ger samhällskunskapsämnet en 

viktig roll som innefattar exempelvis att elever ska förstå, fungera och utvecklas i 

vårt samhälle (Odenstad, 2013). Det stora innehåll som ska innefatta skolämnet 

skapar i sin tur även en del svårigheter. Precis som Bjessmo (1990) beskriver 

finns det inga klara bestämningar, en svårighet kan uppstå för 

samhällskunskapsläraren om vilka avgränsningar som måste göras. Eftersom det 

innefattar ett stort innehåll uppstår ofta en konkurrens om vad som ska prioriteras 

i undervisningen. Samhällskunskapsämnet saknar en egen identitet då det 
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överlappar många andra skolämnen (Kristensson, 2014). Det är vanligt att 

samhällskunskapsämnet används som ett hjälpmedel till de andra 

samhällsorienterade skolämnena och uppfyller inte sin fulla potential. Inom 

dagens senmoderna skola består undervisningen till stor del av elevens värld till 

skillnad från den moderna skolan där undervisningen i stället bestod av 

ämneskunskaper. Fokuseringen inom samhällskunskapsämnet de senaste åren kan 

beskriva har varit på kunskaper om samhället i stället för utbildningen som fostrar 

till samhällsmedborgare (Larsson, 2011).  

Hur förhåller sig samhällskunskapsämnet till det förändrade samhälle vi idag lever 

i? Vad blir samhällskunskapsämnets innebörd när denna förändring skett? Det 

finns teorier som anför att samhällskunskapsämnet inom det senmoderna 

samhället förenklats till en teknik med en fokusering på att tillfredsställa 

individuella intressen. Tekniken kan beskrivas som ett medel för hur den enskilda 

individen ska fungera i samhället (Gustavsson, 2014). Som 

samhällskunskapslärare inom det senmoderna samhället kan det finnas 

utmaningar om att förhålla sig till den kärna som samhällskunskapsämnet grundar 

sig i, vilken innefattar en fostran till våra framtida samhällsmedborgare. Den 

senmoderna skolan genomsyras inte längre av en tydlig föreställning om det 

samhälleliga som den moderna skolan tidigare gjorde. Elevers kunskapssyn har i 

takt med samhällsutvecklingen övergått från episteme till fronesis och därefter till 

techne, som skapar en svårighet för samhällskunskapsläraren.  

Studiens uppgift är att definiera och synliggöra vilka svårigheter 

samhällskunskapsläraren kan stå inför i det senmoderna samhället. Skolan som 

växte fram under det moderna samhället blev en av samhällets institutioner. 

Exempelvis växte folkrörelser och fackföreningar fram under det moderna 

samhället. Skolan fick en viktig roll om att bidra till att utveckla kunskaper som 

kunde användas för att som medborgare vara delaktig i samhället. Idag står den 

senmoderna skolan ensam i demokratiuppdraget och därav finns ett intresse av att 

undersöka hur uppdraget väljs att genomföras. Eftersom ett stort ansvar ligger på 

samhällskunskapsläraren fokuserar denna studie på att undersöka hur 

samhällskunskapsläraren förhåller sig till demokratiuppdraget.  
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1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att belysa de utmaningar som samhällskunskapsläraren 

står inför i det senmoderna samhället, i förhållande till det demokratiska 

uppdraget som skolan har. Samhällskunskapsämnet har förändrats i takt med 

övergången från den moderna till den senmoderna skolan, i följd av 

kunskapssynens förändring. Jag väljer att fokusera på skolämnets viktiga roll i att 

fostra goda samhällsmedborgare och hur samhällskunskapsläraren väljer att 

förhålla sig till det demokratiska uppdraget. Ambitionen är att sätta studiens 

resultat i ett sociologiskt teoretiskt perspektiv. Syftet konkretiseras med följande 

frågeställningar:  

● Hur resonerar samhällskunskapsläraren om de möjligheter och 

begräsningar som finns inom samhällskunskapsämnet, i förhållande till det 

demokratiska uppdrag som skolan har?  

● Hur resonerar samhällskunskapsläraren om vilken samhällsmedborgare de 

anser fostra, utifrån vad de väljer att fokusera på inom ämnesdidaktiken?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 (56) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

2. Samhällskontext  

Utifrån ovanstående problemformulering krävs en vidare förklaring. Här följer en 

genomgång av det moderna samhällets utveckling till det samhälle vi idag kallar 

för det senmoderna. De olika delarna kommer redovisas var för sig.  

2.1 Det moderna samhället  

Innan jag går in på frågan om att definiera det moderna samhället vill jag påpeka 

att jag talar om det som ett objektivt fenomen. Genom att definiera och förklara 

det moderna samhället vill jag föra fram vilka sociala strukturer som samhället 

genomsyrades av. Två framstående samhällsvetenskapare under denna tid är Karl 

Marx (2009) och Max Weber (1996). Genom Marx (2009) teori kan det 

kapitalistiska genombrottet starkt kopplas till det moderna samhället. I vidare 

förklaring innefattar det att arbetskraften kommodifierats (Lukács, 1971), 

arbetskraft övergick till att bli en handelsvara. Till skillnad från Marx handlar 

många av Webers verk av rationaliseringen. Rationalisering kan beskrivas som ett 

tankessätt med ett mål om den kollektiva moralen. Detta kan beskrivas som att 

människor förenades genom värden och normer om samhället, som den 

gemensamma kollektiva uppfattningen bidrog till (Weber, 1996). Begreppet 

rationalisering förklarar Weber också som följande: ”ökad teoretisk behärskning 

av verkligheten genom mer precisa och abstrakta begrepp” (Weber, 1996, s. 9–

10). Handlandets utveckling i det moderna samhället kan beskrivas gå mot ett mer 

rationellt och ändamålsenligt handlande, Weber (1996) kritiserade den moderna 

byråkratin. Det rationella och ändamålsenliga handlandet fortsätter även i det 

senmoderna samhället. Förklaringen av det senmoderna samhället kommer jag gå 

djupare in på i nästa del av kapitlet.  

Jag kommer beskriva det moderna samhället som en reformistisk välfärdsstat, det 

senmoderna samhället kan i stället benämnas som en liberal välfärdsstat 

(Gustavsson, 2014). Den höga legitimiteten grundade sig på den universalistiska 

ambitionen, att minska de sociala klyfterna och klasskillnaderna som fanns i det 

reformistiska samhället. Grundtanken var att befria människan oavsett social 

tillhörighet som exempelvis klass, genom att förflytta resurser på politisk väg och 
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skapa en jämn balans mellan människan och marknaden. Exempel på resurser är 

reformer och bidrag som exempelvis barnbidrag, föräldraförsäkring och ATP som 

inkluderade hela kollektivet oavsett individuell prestation. Detta utgör grunden för 

den generella välfärdspolitiken vilket skiljer sig från en selektiv välfärdspolitik, 

som är mer inriktad på att ge fokus på de mest utsatta i samhället (Rothstein, 

2010). Om vi kollar närmare på ATP, innebar det att staten gick in med en 

gemensam fond för att reglera och jämna ut pensionen. Den politiska effekten av 

detta blev att reformen skapade delaktighet, som inkludera alla att vara en del i 

samhället.  

När det kommer till samhällighet, det vill säga helheten av samhället spelade 

institutionerna stor roll i den reformistiska välfärdsstaten. De sociala 

institutionerna hade en funktionell roll i samhällsuppbyggnaden, de genererade 

samhällighet via sociala relationer. Några exempel på detta kan vara kärnfamilj, 

föreningsliv och skola. Grundtanken för dessa institutioner är social organisering 

av samhället. Kärnfamiljen fungerade på så vis att den både producerade och 

reproducerade samhällets värden. Samhällets värden var även familjens värden 

och kärnfamiljen var ett uttryck för att människan var en fungerande del av 

samhället. När det kommer till föreningsliv hade den också en stark social 

funktion som bidrog till social kapital och delaktighet (Putnam, 2006). Skolans 

syfte var uppdelat i en frigörande aspekt och en instrumentell aspekt. Skolans roll 

var bland annat att frigöra eleverna från de strukturer som fanns i samhället, som 

exempelvis klass, föräldrar och religion genom att synliggöra strukturerna och 

skapa medvetenhet hos eleverna. Skolan hade en viss självständighet och kunde 

vara kritisk till samhällsstrukturerna. Den instrumentella aspekten handlade mest 

om hur människan producerade varor och tjänster och den höga produktiviteten 

som var en viktig del i den reformistiska välfärdsstaten.  

Vi skulle kunna säga att institutionerna skapade delaktighet och tillit som endast 

möjliggjordes genom att sociala relationer hade en stark roll i den reformistiska 

välfärdsstaten. Det som skiljer den reformistiska välfärdsstaten från den liberala 

välfärdsstaten är just sociala relationer. Den liberala välfärdsstaten handlar i stället 
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om instrumentella relationer som bygger på individuella intressen. 

Utgångspunkten är inte till det samhälleliga utan till det individuella.  

2.2 Det senmoderna samhället 

Jag kommer i detta kapitel ta upp Anthony Giddens definitioner av senmoderna 

processer för att beskriva det senmoderna samhället. Giddens (1999) beskriver 

moderniteten som ett pågående projekt, projektet som pågår just nu benämner han 

senmoderniteten.  

Det senmoderna samhället en stor påverkan på individen. Gidddens (1999) 

beskriver detta som radikal individualism. Individen i det senmoderna samhället 

kan beskrivas genom struktureringsteorin som innefattar att människan har en 

naturlig kapacitet att se sin handling och sedan förändra den. Detta definieras som 

att människan i det senmoderna samhället är reflexiv (Giddens 1999). En viktig 

egenskap hos det senmoderna samhället är urbäddningsmekanismer. 

Urbäddningsmekanismer består av två delar, expertsystem och symboliska tecken, 

där detta beskrivs gemensamt som abstrakta system. Tid och rum är frikopplade 

från varandra och det lokala har övergått till det globala. Detta kan förklaras som 

att en radikal förändring av vad världen innebär har skett. Som följd av 

urbäddningsmekanismerna kan individen betraktas som ett reflexivt projekt 

(Giddens, 1999).  

I en vidare förklaring av att tid och rum är frikopplade från varandra och att det 

lokala har övergått till det globala, speglar sig globaliseringen starkt i det 

senmoderna samhället. På grund av globaliseringen finns det en förbindelse 

mellan lokalt och globalt exempelvis kan beslut fattas globalt som får 

konsekvenser lokalt. Vill jag här nu göra en viktig reservation, följderna av 

övergången till det globala är att en urladdning av sociala institutioner skett. Det 

senmoderna samhället går att beskriva genom den institutionella nivån och här 

studeras maktrelationerna. I jämförelse med det moderna samhället utgjordes 

makten av sina institutioner, det gick att peka på makten. I det senmoderna 

samhället ser det inte ut på samma sätt. Makten finns inte längre i institutionerna 

och har därför förlorat sin betydelse, där detta leder till att makten nu stöter på 
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utmaningar. I det senmoderna samhället handlar det om människans individuella 

intressen.  

Slutligen vill jag tydliggöra vad innebörden av begreppet senmoderniteten har i 

studien. Stora förändringar har skett i samhället inom exempelvis familjeliv och 

arbetsmarknad. Senmoderniteten kan användas för att beskriva hur fenomen som 

uppstått i samhället har påverkat människan. Människan inom det senmoderna 

samhället har en annan syn på sin omvärld, till skillnad från människan inom det 

moderna samhället. Den senmoderna människan är mer individualiserad och 

ifrågasättande, det handlar inte längre om vad vi gör utan om vem vi är.  

 

3. Tidigare forskning  

Vad har tidigare forskats om när det gäller hur skolämnet samhällskunskap kan 

fostra demokratiska medborgare? Finns det tidigare forskning som visar 

förhållande mellan den svenska skolans utbildning och demokratiuppdraget? 

Detta kapitel syftar till att besvara dessa frågor.  

3.1 Skolans demokratiuppdrag  

Agneta Bronäs (2003) som har forskat om den svenska skolforskningen från 

1950-talet fram till 1990-talet. Med en fokusering på samhällskunskapsämnet och 

det uppdrag som skolan har gällande demokrati väljer hon att beskriva skolämnet 

som följande:  

Samhällskunskapsämnet tillskapades med den explicita uppgiften att 

ge medborgarna den kunskap som de behöver för att kunna handla 

som ansvarstagande demokratiska medborgare (Bronäs, 2003, s. 

189).   

Citatet leder in på frågan om vad samhällskunskapsläraren bör undervisa om för 

att lyckas med uppdraget. I kapitlet Demokrati i samhällsundervisningen – 

kunskap eller fostran? förklarar Bronäs (2003) problematiken som finns i skolans 
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uppdrag att fostra eleverna till att bli demokratiska medborgare. Problematiken 

grundar sig i att en förändring skett över tid när det gäller vilka värden som 

eleverna ska utveckla.  

Magnus Dahlstedt och Maria Olson (2014) lyfter fram hur lärare ska kunna 

förhålla sig till problematiken som Bronäs (2003) synliggör. Medborgarskap och 

medborgarfostran är två begrepp som de använder i sin forskning om skolans 

demokratiuppdrag. Magnus Dahlstedt och Maria Olson (2014) har forskat om 

utbildning och medborgarfostran i 2000-talets Sverige. I artikeln 

Medborgarskapande för ett nytt millennium diskuteras skillnaden mellan 

utbildning för ett framtida medborgarskap och utbildning utifrån ett redan rådande 

medborgarskap. Metodvalet består av en diskursanalys som fokuserar på 

medborgarskapande i policydokument. För att lärare ska kunna förhålla sig till 

fostransuppdraget visar resultatet att frågan bör ställas ifall det handlar om en 

undervisning som utvecklar en blivande medborgare i samhället eller ifall 

undervisningen ska utgå ifrån medborgare som redan är varande som 

demokratiska medborgare. Gordon (2006) beskriver även denna skillnad som 

följande:  

There is a difference whether [...] school students [...] are expected to 

learn and act in order to become adult citizens in the future, whether 

they are encouraged to act like citizens whilst their duties are 

emphasized more than their rights, or whether they are allowed and 

encouraged to act citizenship in everyday life in the present (Gordon, 

2006, s. 3).  

Genom att betrakta medborgarfostran är Dahlstedt och Olsons (2014) två 

perspektiv intressanta. Ska samhällskunskapsläraren förhålla sig till 

demokratifostran som att eleverna ska bli framtida demokratiska 

samhällsmedborgare eller som att eleverna redan är demokratiska 

samhällsmedborgare? I vidare diskussion lyfts förklaringen fram om att som 

samhällskunskapslärare handlar det om att komplettera båda perspektiven. Genom 

att betrakta eleverna utifrån båda synvinklar kan processer öppnas som leder till 

att eleverna kan utvecklas i sina kompetenser till att vara demokratiska 
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samhällsmedborgare. Detta är en lösning på den problematik som Bronäs (2003) 

diskuterar i sin forskning. I uppdraget till demokratifostran ökar möjligheter för 

elevernas utveckling om det finns ett aktivt deltagande i undervisningen där 

eleverna agerar som redan demokratiska samhällsmedborgare. Elevernas 

erfarenheter leder därefter vidare till kunskaper för sitt framtida demokratiska 

medborgarskap (Dahlstedt och Olson, 2014).  

Pedagogikprofessorn Tomas Englund har i uppdrag av Skolverket skrivit om det 

deliberativa samtalet i skolan, syftet är med koppling till skolans 

demokratiuppdrag. Englund (2000) gör en koppling till värdegrund och demokrati 

i studien Deliberativa samtal som värdegrund – historiska perspektiv och aktuella 

förutsättningar. Demokratin blir en viktig del i värdegrundsundervisningen 

eftersom både lärare och elever tillsammans utvecklar ett resonemang. Detta 

bekräftar även vad Dahlstedt och Olson (2014) anför är möjligheterna till att 

utveckla demokratifostran. Deliberativa samtalet ger en möjlighet till att 

argumentera och lyfta fram olika perspektiv, det skapas även en respekt och 

öppenhet genom att möta olika åsikter (Englund, 2000). I den avslutade 

reflektionen förklarar Englund (2000) att det är upp till läraren att bedöma 

framgångsmöjligheterna till att genomföra deliberativa samtalet.  

3.2 Samhällskunskap som skolämne  

Forskaren Lars-Erik Bjessmo och boken Samhällskunskapen i gymnasieskolan. 

En bok som innehåller lärarens synpunkter på kursplans förändringen som 

inträffade år 1988. Boken innehåller även hur kursplaner i samhällskurser därefter 

förändrades. Syftet utifrån Bjessmo (1990) är att eleverna ska utveckla kunskaper, 

kompetenser och färdigheter inom samhällskunskapsämnet för att kunna delta 

som demokratiska medborgare i samhället. Bjessmo (1990) väljer att beskriva 

skolämnet samhällskunskap som följande:  

... en skoldisciplin i första hand vars utformning mer vilar på 

medborgarfostrande än vetenskapliga discipliner. 

Samhällsundervisningen ska vara ett försvar för demokratin och 

bevarande av densamma. Men samhällskunskapen har sin kärna 
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kring vilken undervisningen fokuseras: demokrati, politik, ekonomi, 

rumsliga samband, överlevnadsfrågor (Bjessmo 1994:16, 1992:16, 

23). 

Bronäs och Selander (2002) delar inte Bjessmos beskrivning av skolämnet utan 

ser samhällskunskapsämnet i stället som en beskrivning av verklighet där 

människor lever. I kapitlet Samhällskunskap som skolämne diskuterar forskarna 

att skolämnet samhällskunskap ska utveckla eleverna till att skapa förståelse för 

att de individuella mål som människan gör kan skapa samhälleliga konsekvenser. 

När samhällskunskapsläraren fokuserar på att utveckla denna förståelse kan 

undervisningen därefter främja demokratiska värderingar (Bronäs & Selander, 

2002). Problematiken som forskarna lyfter fram är att eleverna inte får tillräckligt 

med utrymme att utveckla förmågor att tänka kritiskt. Inom 

samhällskunskapsämnet är det vanligare att eleverna återskapar sin nuvarande 

kunskap. Det är inte bara Bronäs och Selander som anser att undervisningen ska 

utveckla kritiskt tänkande hos eleverna, Skolinspektionen lyfter samma 

problematik i sin rapport 2013 (Skolinspektionen, 2013).  

För att eleverna ska kunna få utrymme att utveckla ett kritiskt tänkande kan 

samhällskunskapslärarens val av läromedel kan vara avgörande för hur kunskaper 

utvecklas i undervisningen. I Vernerssons bok Undervisa om samhället - 

Didaktiska modeller och läraruppfattningar analyseras lärarens tankar om 

undervisningens vardag. Vernersson (1999) definierar de centrala delar inom 

skolämnet samtidigt som han lyfter betydelsen av olika läromedel. Resultatet visar 

att samhällskunskapsläraren prioriterar aktuella frågor i samhället exempelvis 

demokrati och politik, i sin undervisning. Vernersson (1999) beskriver vidare hur 

massmedia är ett vanligt förekommande läromedel inom skolämnet eftersom 

möjligheter ges att göra anknytningar till aktuella frågor i samhället, som leder till 

ökad motivation och engagemang hos eleverna.  

3.3 Ungdomars intresse för demokrati  

Ekman och Pilos (2012) undersökning skolan, demokrati och de unga 

medborgarna belyser skolans roll och förutsättningar för att fostra demokratiska 
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medborgare. Denna forskning är intressant för studien eftersom den synliggör hur 

demokrati upplevs i det senmoderna samhället och hur ungdomars inställningar är 

gentemot politik och demokrati. De poängterar hur unga behöver socialiseras på 

lika villkor för att inte skapa ojämlikheter i samhället. Detta innebär att skolan 

behöver utveckla kunskaper om demokrati och goda värderingar, för att eleverna 

ska kunna ta ställning i olika frågor. Resultatet i forskningen visar att en fjärde del 

av eleverna i åk 8 är mer lämpade som politiska ledare (Ekman & Pilo, 2012). I 

vidare förklaring ska skolan skapa förutsättningar för aktiva demokratiska 

medborgare. Detta innebär att skolan behöver skapa situationer där eleverna ges 

möjlighet att träna på att vara demokratiska, exempelvis genom elevinflytande. I 

forskningen belys problematiken kring elevinflytande i de äldre årskurserna då 

lärare ställer sig tveksamma eftersom tiden inte räcker till (Ekman & Pilo, 2012).  

Utifrån den problematik som Ekman och Pilo (2012) synliggör vill jag bygga 

vidare med Ekman och Zetterberg (2011) analys av den svenska delen i 

International Civic and Citizenship Education Study (ICCS). I denna analys 

genomförs en kartläggning på elevernas medborgarkompetenser genom att 

fokusera på grundläggande demokratiska värderingar. Ekman och Zetterberg 

(2011) fokuserar på tillit till politiker och politiska institutioner, samt tillit till 

elevernas egna förmågor om samhällsfrågor och politiskt deltagande. De resultat 

som analysen visar är att frågor som rör jämställhet och respekt för olikheter 

besitter eleverna med goda demokratiska värderingar. De resultat som är 

intressanta är att utländska elever (båda föräldrarna är födda i annat land än 

Sverige) och pojkar som grupp visar tydliga traditionella könsroller. Bland pojkar 

som grupp framkommer det även påstående som stämmer in på 

främlingsfientlighet. Den stora skillnaden finns mellan grupperna pojkar och 

flickor, då flickor som grupp uppvisar vikten av jämställhet mer än pojkar som 

grupp. Ekman och Zetterbergs (2011) resultat visar även att elever har en misstro 

mot politiker och de politiska institutionerna. Däremot finns det en stor tilltro mot 

de egna förmågorna att delta som demokratiska medborgare i samhället.  

I frågan om elevernas demokratiska förhållningsätt synliggör både Ekman och 

Pilos (2012) undersökning och Ekman och Zetterbergs (2011) analys att elevernas 
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intresse för demokrati och politik bör utvecklas inom skolan. För att diskutera 

denna problematik vidare vill jag lyfta fram Åsa Forsberg. Forsberg (2011) har i 

sin licentiatavhandling undersökt effekten av deliberativt arrangerad undervisning 

på yrkesinriktade gymnasieprogram. Problematiken grundar sig i att 

ämnesinnehållet har halverats i koppling till skolans uppdrag till demokratifostran. 

Syftet är att undersöka ifall undervisningsform har någon påverkan på elevernas 

intresse för politik genom att undersöka uppfattningen om den delibertiva 

undervisningen. Detta genom att genomföra enkäter och arrangera 

samtalssituationer för eleverna, metodvalet för undersökningen är både kvalitativa 

och kvantitativa. Resultat besvarar den problematik som både Ekman och Pilo 

(2012) och Ekman och Zetterberg (2011) lyfter fram. Forsbergs (2011) studie 

visar att möjligheterna blir större till att eleverna skapar ett intresse för politik och 

olika samhällsfrågor när de själva får komma till tals samt lyssna på andra.  

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning  

Jag vill avsluta detta kapitel genom att sammanfatta den tidigare forskning som 

presenterats. I tidigare forskning om skolans demokratiuppdrag synliggörs 

problematiken av vilka värden eleverna ska utveckla, som en följd av samhällets 

förändring. Med hjälp av min studie vill jag synliggöra de utmaningar som 

samhällskunskapsläraren står inför i det senmoderna samhället. I kapitlet lyfts 

även olika exempel fram på hur läraren kan förhålla sig till skolans 

demokratifostran. Med hjälp av den forskning som presenterats vill jag med denna 

studie undersöka hur samhällskunskapsläraren kan bidra till demokratifostran trots 

de utmaningar som finns i det senmoderna samhället.  

Den tidigare forskning som rör skolämnet samhällskunskap visar att skolämnet 

genomgått en förändring, detta innebär att en svårighet finns att förhålla sig till 

skolämnets kärna. I den sista delen av kapitlet presenteras forskning som rör 

ungdomars intresse för demokrati. Tidigare forskning visar att det finns en 

svårighet att förhålla sig till som samhällskunskapslärare. Jag vill slutligen 

poängtera att det finns behov att bidra med ytterligare kunskap inom studiens 

valda intresseområde. Som kan vara användbar inför kommande undervisning 
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inom de samhällsorienterande skolämnena. Genom att synliggöra 

samhällskunskapslärarens utmaningar kan studien bidra till utveckling av 

yrkesutövning och samhällskunskapens ämnesdidaktik.  

 

4. Teoretiska utgångspunkter  

Den teoretiska referensramen för studien kommer vara sociologisk inriktad med 

koppling till Zygmunt Baumans teori om det individualiserade samhället. Bauman 

tillsammans med Anthony Giddens kommer vara grundpelarna i den teoretiska 

förankringen. En koppling kommer även göras till Guy Standings teori om 

globaliseringen. Slutligen har vi kopplingen till David Held och hans olika 

demokratimodeller.  

4.1 Det individualiserade samhället  

För att förklara det senmoderna samhället lyfter Bauman (2002) fram 

individualiseringen. En process som fokuserar på människans livspolitik, det vill 

säga att människa drivs av sina egna mål och processer, det finns ett allmänt fokus 

på det privata och individuella. I den senmoderna skolan finns det en tydlig 

fokusering på det individuella. Eleverna skapar och blir skapade genom skolan på 

ett individuellt plan. Detta kan även förklaras med hjälp av Giddens (1999) som 

anför att individen numera ansvarar för sin egen identitet som blivit en del av 

livspolitik. Jämfört med tidigare när vi befann oss i ett produktionssamhälle, då 

byggdes ens identitet upp av produktionen. Ansvaret har nu övergått från andra 

till sig själv, individen har nu fått ett ansvar över sig själv och sin identitet. 

Följderna blir därför att människans handlingar bygger på vad som gynnar 

individen mest och inte på vad som gynnar samhället mest. 

Förändringen som skett inom den moderna till den senmoderna skolan är att 

lärarens uppdrag övergått från katederundervisning till mentorskap. I koppling till 

läroplanen (lgr11) framkommer det tydligt hur den enskilda individens behov står 

i centrum. Detta kan kopplas ihop med Baumans teori om övergången till 
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konsumtionssamhället där allt handlar om individens individuella intressen 

(Bauman, 2002). Individualiseringen avspeglas därför till stor del inom dagens 

skola, elevernas drivkraft till utveckling är nu att kunna göra sig tillgänglig på 

marknaden. Detta kan kopplas ihop med problematiken som lyfts i tidigare 

forskning om att samhällskunskapsämnet alltmer låter eleverna återskapa sin 

nuvarande kunskap och eleverna får därför inte tillräckligt med utrymme till att 

utveckla sitt kritiskt tänkande (Bronäs och Selander, 2002).  

Bauman (2002) beskriver hur individualiseringen leder till ett hot mot samhället. 

Inom det moderna samhället fanns en gemenskap som nu är förlorad, 

samhällsproblem som uppstår inom det senmoderna samhället ställs därför inför 

större problem än tidigare. Ett individualiserat samhälle är detsamma som ett 

betydelselöst samhälle, då förmågan att se meningen med det gemensamma är 

förlorat (Bauman, 2002). Inom det moderna samhället ansågs den kollektiva 

tryggheten vara ett hot mot individens frihet. Inom det senmoderna samhället har 

individens frihet i stället övergått till ett hot mot den kollektiva tryggheten. 

Följderna som sker utifrån att den kollektiva tryggheten minskar är att visionen 

om det demokratiska samhället hotas (Bauman, 2002). Dahlstedt och Olsons 

(2014) ifrågasätter om samhällskunskapsläraren ska förhålla sig till 

demokratifostran som att eleverna ska bli demokratiska medborgare eller som att 

eleverna redan är demokratiska samhällsmedborgare? Visionen om ett 

demokratiskt samhälle behöver ha en jämvikt mellan den kollektiva tryggheten 

och individens frihet. Denna jämvikt innebär att samhällets medlemmar 

tillsammans skapar en samlevnad och solidaritet. Problematiken som synliggörs i 

tidigare forskning tillsammans med teorin om det individualiserade samhället, 

stärker denna studies syfte med att synliggöra samhällskunskapslärarens 

utmaningar gällande demokratifostran.  

Det senmoderna samhället kan analyseras genom de följder som skapas av 

individualiseringen och privatiseringen av samhället. Gustavsson väljer att 

beskriva detta som ”att oavsett om man vill kalla dagens samhälle för globaliserat, 

nätverkssamhälle, kunskapssamhälle eller nöjer sig med senmoderna kan det 
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konstaterats att en genomgående förändring rörande maktens fördelning och 

människans villkor har ägt rum” (Gustavsson, 2014, s.276).  

I vidare förklaring använder Bauman (2002) begreppet ”skapandets förstörande” 

när han beskriver det senmoderna samhället, som innefattar den drivkraft som 

ligger bakom effektiviseringen. Bauman (2002) liksom Giddens (1999) definierar 

att vi är på väg mot ett nytt fenomen. Moderniteten kan beskrivas som ett 

accelererande och okontrollerade samhälle, det senmoderna samhället är en 

radikalisering av sina utmärkande drag. Giddens (1999) väljer att kalla detta för 

juggernaut, som innebär att det kapitalistiska senmoderna samhället kan förstöra 

allt i sin väg. Som leder in på att människor känner en ontologisk otrygghet. Den 

ontologiska tryggheten definierar Giddens (1999) bygger på tillit. Terapi är inte 

bara en följd av otrygghet utan en del av det reflexiva byggandet av identitet. De 

centrala frågor som människan behöver svara på under det senmoderna samhället, 

hjälper individen att utöva en inre terapi. Den insikt som individen nu har över sitt 

eget liv leder till att risker kan skjutas upp för att skydda sig själv, då tid och rum 

är frikopplat från varandra upplevs vissa risker inte vara viktiga för tillfället. 

4.2 Globaliseringen  

Samhällsutvecklingen från det moderna till det senmoderna samhället går att 

beskriva som globaliseringen. Globaliseringen innebär ett kapitalistiskt system 

och utifrån Guy Standing (2016) kan begreppet kommodifiering beskrivas som ett 

om skapande av saker till varor och tjänster, värdet har omvandlats till pengar. 

Det vill säga ett ekonomiskt pris ges till någonting som egentligen inte har ett 

ekonomiskt pris (Standing, 2016). Allting i det senmoderna samhället kan ses som 

produkter och så även politiker. Därför kan inte politiker göra någonting åt de 

politiska problemen som finns inom det senmoderna samhället.   

Guy Stranding (2016) beskriver hur samhällsutvecklingen börjar gå mot den 

enskilda individen, det vill säga effektiviseringen. Exempelvis kan detta definieras 

genom att universitetet ska vara självständigt från övriga samhället, då det ska 

vara fritt att söka kunskap. Studenter ska vilja lära sig något nytt för att förstå 

världen genom en nyfikenhet, inom det senmoderna samhället ser inte praktiken 



 25 (56) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

ut såhär. Utbildning är till för att vi ska lära oss och för att vi ska kunna förändras 

som människor. I dagens senmoderna samhälle betraktas utbildning i stället som 

en investering till framtiden. Enligt Stranding (2016) ska universiteten förändra en 

och inte bekräfta en. Standing (2016) diskuterar att en kommodifiering av 

utbildning har skett. Genom globaliseringen har drivkraften övergått till att göra 

vinster. Unga människor ser idag utbildningen som en förberedelse för ett 

framtida jobb. Detta leder till att prekariatet växer och blir större (Standing, 2016).  

4.3 Demokratimodeller  

Den svenska skolan arbetar i demokratisk tjänst men vad innefattar begreppet 

demokrati? Begreppet demokrati innefattar många olika betydelser och innan jag 

presenterar David Helds demokratimodeller vill jag poängtera vad denna studie 

menar med demokrati. På grund av att det finns många olika uppfattningar om vad 

demokrati är ska jag nu lyfta fram två olika synsätt. Det finns en skillnad mellan 

ett maximalistisk och en minimalistisk demokrati. Ett maximalistisk synsätt på 

demokrati handlar inte bara om beslutprocesserna utan det finns även en 

fokusering på ett demokratiskt innehåll. Detta ideal växte fram under 1960-talet 

som en kritik mot den ”borgliga” demokratin, kritiken grundar sig på att sociala 

och ekonomiska ojämlikheter inte kan definieras som demokratiska och att det 

inte kan förekomma i ett politiskt system. Den maximalistiska demokratin kan 

beskrivas som att ”riktig” demokrati inte finns förrän politiska, ekonomiska och 

sociala relationer är demokratiska. Det minimalistiska demokratiska synsättet kan 

i stället beskrivas ha en större fokusering på beslutprocesser. Synsättet bygger på 

Joseph Schumpeters (1994) verk Capitalism, Socialism and Democracy. Här 

följer ett citat från Schumpeters verk:  

Vi definierar den demokratiska metoden som ett institutionellt 

arrangemang för politiska beslut, där individerna [de politiska 

eliterna] får makt att besluta genom en fri tävlan om folkets röster 

(Schumpeter 1994:163–164).  

Jag ska nu gå vidare till att presentera de fyra demokratimodeller av David Held 

som kan delas in i två övergripande sammansättningar, beskyddande och 
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utvecklande demokrati. Enkelt förklarat innefattar beskyddande demokrati att 

skydda individerna i samhället, det krävs ett system för att kunna upprätthålla en 

säkerhet. Utvecklande demokrati kan i stället sammanfattas med ett syfte att öka 

medborgarnas deltagande. Konkurrensgrundad elitdemokrati och lagstyrd 

demokrati kan kategoriseras inom beskyddande demokrati. Den utvecklande 

demokratin innefattar deltagardemokrati och till viss del pluralism.  

4.3.1 Konkurrensgrundad elitdemokrati  

Konkurrensdemokrati kan beskrivas som en konkurrens mellan olika eliter och 

idéer. Fokuseringen ligger på individens rättigheter och processen utgår ifrån 

modellen representativ demokrati. Genom representativ demokrati sker folkets 

makt i form av att olika partier tävlar om folkets röster. Politiken kan därför 

beskrivas som en marknad där eliten tävlar om medborgarnas röster (Held, 1997). 

Konkurrensdemokratin kan även beskrivas genom den schumpeterianska 

demokratimodellen. En svårighet uppstår när eliten väl kommer till makten 

eftersom det inte går att stämma överens med folkets alla viljor (Held, 1997). 

Frågan kan ställas ifall detta är demokratiskt? Eftersom besluten som tas kan 

skilja sig stort från vad medborgarna vill. En missnöjd medborgare kommer vid 

nästa val att lägga sin röst på någon annan. Precis som att en konsument kan bli 

missnöjd på marknaden, kan en medborgare bli missnöjda med de parti som de 

röstat fram. Följderna inom denna modell är att medborgarna kan både tillsätta 

och avsätta vem som ska tilldelas makten. Ett annat synsätt inom 

konkurrensgrundad demokrati är bidra till mänsklig utveckling och då kan 

demokrati användas. Utifrån detta synsätt får till exempel skolor en viktig roll att 

se till att människor fylls med samhällsordning (Held, 1997). För att ett samhälle 

ska vara demokratiskt krävs det mer än de formella demokratiska institutionerna. 

Det krävs insiktsfulla demokratiska medborgare för ett starkt demokratiskt 

samhälle (Bengtsson, 2008).  

4.3.2 Pluralism  

Inom pluralismen finns det en icke hierarkisk syn där detta innebär att makten 

finns mellan de som vill ha inflytande. Konkurrensen består inte av politiska 
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partier utan av grupper med olika intressen. Det är olika intressegrupper som vill 

få inflytande och konkurrerar om att få makten (Held, 1997). Pluralism kan även 

definieras som representativ demokrati, detta innefattar att medborgarna röstar i 

dem allmänna valen för att få fram folkets representant. För att denna 

demokratimodell ska fungerar krävs det att samhället består av fri 

opinionsbildning det vill säga yttrandefrihet och pressfrihet.  

4.3.3 Lagstyrd demokrati  

Den lagstyrda demokratin beskriver Held (1997) som en minimal stat där det finns 

individuella rättigheter och en fri kapitalistisk marknad. Inom den lagstyrda 

demokratimodellen är det medborgarnas valmöjligheter som prioriteras. Denna 

modell kan även beskrivas ha ett stort inflytande på den svenska skolan under det 

senaste årtionde. Till exempel frågan om fria skolval som hade kunnat leda till att 

elever med olika bakgrunder möts. Inom dagens samhälle leder detta till en 

boendesegregation skriver Gerhard Eriksson (2021) och det fria skolvalet ger 

medborgarna valmöjligheter att skapa konsekvenser i form av elever med goda 

socioekonomiska förutsättningar som hamnar på samma skola. Valfrihet i skolval 

motverkar inkludering och skapar i stället segregering.  

4.3.4 Deltagardemokrati  

Inom deltagardemokratin ligger fokuseringen i stället på kollektivets bästa. För att 

påverka politiska beslut betonas medborgarnas deltagande och engagemang i 

besluten. Syftet kan beskrivas som ett ökat deltagande hos medborgarna och 

demokratiska processer ska vara en del av varje människas vardagsliv (Held, 

1997). Detta kan bidra till en mer öppen och transparent stat som bidrar med flera 

goda effekter. Det politiska besluten som väl fattas kommer stämma mer överens 

med medborgarnas önskan, om medborgarna tillsätts medverkan i processen 

(Held, 1997). I konkurrensdemokrati utser medborgarna sina representanter som 

får makten, det vill säga att det finns ett deltagande bland medborgarna. 

Skillnaden i deltagardemokratin är att deltagandet innefattar mer. Inom denna 

modell bör medborgarna vara aktiva kontinuerligt och så med öka 

förutsättningarna för att demokratin fungerar. Deltagandedemokrati kan beskrivas 
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genom brukardemokratin som innebär att till exempel föräldrarna till eleverna på 

skolan ska kunna ha makt över besluten (Hermansson, 2003).  

4.4 Kunskapens former  

Aristoteles (1984) kategoriserade kunskap enligt följande begrepp: Episteme, 

Techne och Fronesis. Genom att presentera begreppen kan en förståelse skapas 

om samhällets skillnader gällande att söka kunskap och hur skolan lärt ut kunskap 

och hur det i sin tur sedan påverkar demokratin. Aristoteles olika kunskapssyner 

kan därefter användas till att se kopplingen med samhällskunskapslärarens 

utmaningar med att lära ut demokrati i den senmoderna skolan.   

Problemformuleringen för studien bygger på teorin om kunskapssynen inom det 

senmoderna samhället. Mot detta resonemang ska kunskapens form presenteras i 

tre idealtyper. Utifrån de tre idealtyperna, hur ska relationerna se ut mellan 

typerna för att vi ska ha ett gott samhälle? Innan jag går in på frågan om varje 

idealtyp vill jag påpeka att Aristoteles (1984) kunskapstyper måste vara autonoma 

mot varandra i samhällets organisering. Exempelvis kan vi inte försöka förstå 

världen utifrån episteme med utgångspunkt att vi ska kunna göra något. Det skulle 

leda till ett ändamålsenligt syfte det vill säga techne.  

4.4.1 Episteme  

Den första kunskapssynen är episteme som Aristoteles (1984) beskriver är en 

kunskap om att utveckla förmågor till att dra slutsatser och skapa erfarenheter, det 

vill säga ett fenomens orsaker. Inom kunskapssynen episteme finns en kunskap 

om omvärlden. Episteme är en kunskapssyn som handlar om tingets ordning och 

vår existens, det vill säga hur världen hänger ihop (Aristoteles, 1984). Det kan 

beskrivas som att männiksor endast fokusera på att förstå världen med ett 

vetenskapligt synsätt.  

4.4.2 Techne  

Som lyfts fram tidigare kan dagens kunskapssyn beskrivas som ändamålsenlig. En 

förklaring ska nu ges om vad det innebär. Inom kunskapssynen techne ligger 
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fokuseringen på att hitta praktiska lösningar vilket leder in på Aristoteles (1984) 

förklaring om att kunskapen definieras som förmåga att lösa problem, techne som 

kunskapssyn kan beskrivas som ändamålsenlig. Målet är att vi ska kunna gå ut i 

samhället och verka, det vill säga reducera samhället i stället för att producera. 

Den senmoderna skolan kan beskrivas som reproducerade till skillnad från den 

moderna skolan som var en produktiv skola. Inom den moderna skolan hade 

fronesis en starkare och mer självständig position det vill säga att politiken som 

helhet hade makten. I dagens senmoderna skola har makten i stället övergått till 

marknaden. Denna övergång har fått många konsekvenser exempelvis att elever 

ser sin utbildning som något alltmer instrumentellt, eftersom marknaden styr kan 

eleverna inom den senmoderna skolan beskrivas som kunder. Till skillnad från 

den moderna skolan med kunskapssynen fronesis där utbildningen syftade till att 

människor ville bli friare.  

4.4.3 Fronesis  

För att ett samhälle ska fungera måste vi ta gemensamma beslut, som inte handlar 

om mål utan en social klokhet. Detta kallade Aristoteles (1984) fronesis som 

innebär att kunna se konsekvenser av handlingar. Människor har någon form av 

klokhet och en social kunskap om samhället samt det politiska.  

Vi skulle kunna beskriva förändringen eller övergången från en reformistisk 

välfärdsstat till en liberal välfärdsstat som en sönder brytning av institutioner. 

Detta är på grund av att den liberala staten inte producerar en samhällighet och 

den låga politiska ambitionen. Den liberala välfärdsstaten är i stället uppbyggd av 

instrumentella relationer som resulterar i ett kontrakt samhälle, det vill säga det 

senmoderna samhället med en kunskapssyn i skolan som är techne. Denna 

förändringsprocess ser vi i den senmoderna skolan. I den reformistiska 

välfärdsstaten hade fronesis en stark roll även om techne också var en drivande 

del av skolan. Vi kan beskriva fronesis som människan som kan se konsekvenser 

av handlingar det vill säga ha en klokhet som är kopplat till samhället och social 

kunskap som var viktig för politisk kompetens. Till skillnad från techne som i 

stället handlar om ändamålsenlig och instrumentell kunskap. Den moderna skolan 

hade också ett frigörande uppdrag som handlade om att frigöra eleverna oavsett 
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tillhörighet eller klass. Frigörelsen skedde genom kunskap om verkligheten där de 

rådande strukturerna synliggjordes. Detta jämförande med den senmoderna skolan 

där det inte längre finns någon ambition till att frigöra eleverna på samma sätt 

genom kunskap.  

4.5 Teoretisk perspektiv på samhällskunskapsämnet 

Gustavssons (2014) tes om att samhällskunskapsämnet befinner sig i en 

legitimitetskris grundar sig på den moderna skolans övergång till den senmoderna 

skolan. Det senmoderna samhälle som vi idag befinner oss i behöver inte längre 

samhällskunskapen som skolämne. Gustavsson (2014) beskriver hur 

samhällskunskapen nu saknar en samhällig förankring. Det problem som skapas 

inom skolämnet handlar om ett minskat innehåll av den kunskapsmässiga 

samhällskunskapen. I det mer nyliberala välfärdssamhället har vi en skola med 

kunskapssynen techne enligt marknadens logik. Här finns inget utrymme för 

fronesis som är ett stort bekymmer för demokratiska relationer och processer. Det 

problematiska inom dagens skola är att kunskapssynen förändrats till 

ändamålsenligt genom övergången från fronesis till techne. Fronesis var 

kunskapssynen som fanns under den moderna skolan och övergången till techne 

har skett i samband med utvecklingen till det senmoderna samhället. Fronesis kan 

beskrivas som en kunskapssyn där det finns en hög strävan efter bildning och 

kunskap. I den nyliberala välfärdskolan finns kunskapen utanför människan, 

kunskapen har övergått till ett ting som går att köpa och säljas på marknaden, den 

har instrumentaliseras. Detta leder till att människor inom det nyliberala 

välfärdssamhället vill skaffa sig en kunskap som endast är säljbar på marknaden. 

Det problematiska är att människor kommer förstå mindre om omvärlden och de 

demokratiska problemen som finns i det senmoderna samhället.  

Gustavsson (2014) beskriver det senmoderna samhället som följande: ”man antar 

vara ett annorlunda samhälle än det moderna, med nya förändrade villkor för 

politik och ekonomi”. Idéhistorikern Sven-Eric Liedman (2011) beskriver även 

förändringen mellan kunskap och värde. Inom skolan lyfter han fram 

problematiken om att de båda begreppen blivit instrumentella. Problematiken som 
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Liedman (2011) lyfter fram handlar om att skolan nu förmedlar kunskaper om 

världen i stället för i världen. Detta kan kopplas ihop med kunskapssynen techne 

och att kunskap inom den senmoderna skolan blivit ett ting som används som ett 

medel för hur den enskilda individen ska fungera i samhället.  

Här vill jag nu göra en viktig reservation av vad mitt teoretiska perspektiv består i. 

Av de delar i det redovisade materialet tar jag fasta på att kännetecknet för det 

senmoderna samhället är individualiseringen och att det senmoderna samhället 

består av individens intresse. Den senmoderna skolan genomsyras av en techne 

syn som innefattar att synen på kunskap blivit ändamålsenligt (Gustavsson, 2014). 

Motivationen inom den senmoderna skolan består av det som samhället förväntar 

sig, det vill säga anställningsbarhet då utbildning nu betraktas som en investering 

för ett framtida jobb. Kännetecken för det senmoderna samhället kan även 

beskrivas som en relativistisk kunskapssyn (Popper, 2017). Med detta vill jag 

betona att samhällskunskaps undervisningen blir problematisk när övergången 

från det moderna till det senmoderna samhället har skett, följder skapas som gör 

att skolans uppdrag att fostra demokratiska medborgare blir en stor utmaning att 

möta. Detta kommer vara min utgångspunkt för undersökningen.  

 

5. Forskningsplan  

Inom detta kapitel presenteras en forskningsplan om hur data kommer samlas in 

för att belysa de utmaningar som samhällskunskapsläraren står inför utifrån den 

problematik som lyfts fram i studien.  

5.1 Metodbeskrivning  

Ansatsen för studien kommer vara fenomenografisk eftersom syftet är att belysa 

samhällskunskapslärarens resonemang om problemformuleringen, det vill säga 

människans uppfattningar om ett fenomen. En fenomenografisk ansats fokuserar 

just på hur människor uppfattar vad som händer i en viss situation, det som 

upplevs är även det centrala. Inom denna studie är det centralt hur 
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samhällskunskapsläraren upplever möjligheter och begräsningar inom 

samhällskunskapsämnet i det senmoderna samhället. Fenomenografin kan 

beskrivas som en ansats där syftet är att ge verkligheten en rättvis bild som 

möjligt, eftersom det både finns en upptäckande forskningsansats som även tar 

teoretiska idéer till hjälp för att analysera datainsamlingen. Datainsamlingen 

består av ord och det är en kvalitativ datainsamling som kommer genomföras. 

Fördelarna med att använda en kvalitativ datainsamling är att resultatet blir mer 

detaljerat än vid en kvantitativ datainsamling (Denscombe, 2018). Detta innebär 

att det kan finnas alternativa förklaringar i datamaterialet, som kan användas för 

att få fram en djupare förståelse för problemformuleringen. Nackdelar med att 

genomföra en kvalitativ datainsamling är däremot att det blir svårt att generalisera 

eftersom ett litet antal har medverkat. När analysen genomförs är det viktigt att 

data inte rycks loss från sin placering (Denscombe, 2018).  

För att samla in det material som behövs för att svara på frågeställningen kommer 

personliga intervjuer med fyra samhällskunskapslärare användas som metod 

eftersom syftet är att få kunskap om lärarens åsikter, uppfattningar och 

erfarenheter (Denscombe, 2018). Eftersom intervjuer kommer genomföras med 

fyra samhällskunskapslärare, kan en mättnad av information förväntas. Det vill 

säga när det inte längre uppstår några nya teman har forskaren uppnått en mättnad.  

De personliga intervjuerna kommer vara strukturerade utifrån semistrukturerade 

intervjuer. För att inte riskera att samhällskunskapslärarens svar kommer utanför 

studiens ämne kommer studiens huvudpunkter lyftas fram som en huvudpunkt 

under intervjun. De intervjuade samhällskunskapslärarna får därefter utveckla sina 

egna synpunkter eftersom det behövs öppna svar där betoningen ligger på 

samhällskunskapsläraren och inte på forskaren, därför blir semistrukturerade 

intervjuer mest lämpligt för studien (Denscombe, 2018). Den data som samlas in 

genom de semistrukturerade intervjuerna måste kategoriseras och indexeras. Detta 

eftersom det ska vara enkelt att återvända till de intressanta delar i materialet när 

dataanalysen genomförs. Om ett referenssystem inte finns, blir det svårt för 

forskaren att föra sig fram och tillbaka i sitt datamaterial (Denscombe, 2018). 

Indexeringen kommer gå till som följande: den medverkade 
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samhällskunskapsläraren kan exempelvis kategoriseras med L04 (den fjärde 

medverkade läraren). Skolan som den medverkade samhällskunskapsläraren 

arbetar på kan exempelvis kategoriseras med koden 2 (skola nummer två). 

Indexeringen av rådata kan se ut som (L04:2: s.1) (Denscombe, 2018).  

Urvalet för studien kommer vara explorativt urval (Denscombe, 2018) eftersom 

syftet är att undersöka intressanta, ovanliga och mer extrema synpunkter på vad 

de medverkade samhällskunskapslärarna anser om forskningsfrågan. När det 

gäller själva urvalet kommer det vara ett icke-sannolikhetsurval, då det inte är 

möjligt att inkludera ett alldeles för stort antal medverkade. Syftet är att finna 

människor som har god erfarenhet av att kunna besvara forskningsfrågan 

(Denscombe, 2018). Det är av intresse att finna medverkade 

samhällskunskapslärare som har varit verksamma länge. Samhällskunskapslärare 

som varit verksamma länge besitter en lång erfarenhet av både den moderna och 

senmoderna skolan. För att öka att de medverkade samhällskunskapslärarna ska 

kunna relatera och förstå den problemformulering som definieras. Om de arbetat 

under både den moderna och senmoderna skolan kan deras uppfattningar 

användas för att besvara frågeställningen.  

Deduktiv ansats går att använda för att skapa en förståelse mellan teorin och 

praktiken inom samhällskunskapen. Forskaren tolkar sin insamlade data genom 

teorin och skapar sig ett antagande (Eilard, 2021). Utifrån studiens teoretiska 

referensram bestäms vilken data som sedan väljs att samlas in, för att sedan kunna 

relatera sitt resultat till teorin. En induktiv ansats utgår från en specifik händelse, 

forskaren samlar in data för att sedan dra en slutsats och en induktiv ansats kan 

beskrivas som upptäckande. Patton (2002) beskriver hur en induktiv ansats är som 

ett upptäckande av mönster utifrån den data som samlas in. Forskaren föreställer 

sig inte vad som kommer att samlas in och gör därför inga antagande till skillnad 

från den deduktiva ansatsen som utgår ifrån ett antagande.  

Studien har till viss del ett fenomenografisk syfte om att få fram information 

vilket är ett induktivt förhållningsätt. Däremot har studien också ett deduktivt 

förhållningsätt eftersom det finns ett visst antagande utifrån 
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problemformuleringen som lett till studiens syfte och frågeställning. Det finns 

inget som tyder på att samhällskunskapslärarna upplever det problem som 

formulerats i studiens problemformulering. Den data som kommer samlas in 

genom intervjuerna kanske uppvisar ett annat mönster som leder till att en ny teori 

måste användas och väljas därefter. Patel och Davidson (2011) lyfter fram ett 

abduktivt synsätt som är en variation mellan deduktiv och induktiv. Det abduktiva 

synsättet kommer vara mest lämpligast som arbetsprocess inom min studie.  

5.2 Metoddiskussion  

Om jag hade haft mer tid för genomförande skulle fokusgrupper användas för 

datainsamling i stället för personliga intervjuer eftersom diskussionen mellan 

samhällskunskapslärare hade varit av ett stort intresse. Detta eftersom flera åsikter 

och tankar hade lyfts, speciellt ifall samhällskunskapslärare som utbildats och 

undervisat under olika tidsperioder medverkat. Även om semistrukturerade 

intervjuer består av öppna frågor och att den medverkade har en stor frihet i sina 

svar, formas intervjun i mötet av forskaren och den medverkade. Det hade varit en 

betydligt naturligare situation i en fokusgrupp som hade kunnat bidra med att de 

medverkade samhällskunskapslärarna blir mer avslappnande.  

Vad en samhällskunskapslärare säger och faktiskt gör behöver inte betyda samma 

sak. Eftersom demokrati är ett av skolans stora uppdrag och en stor fokusering 

ligger på samhällskunskapsläraren, kan de medverkade uppleva ämnet som 

känsligt. Detta kan bli en svårighet i en semistrukturerad intervju. Även ifall de 

medverkade samhällskunskapslärarna är anonyma kommer de inte vara anonyma 

för forskaren och därav svara på intervjufrågorna till deras fördel.  

Begreppet reliabilitet innebär tillförlitligheten. När en kvalitativ undersökning 

genomförs blir det svårt att undvika frågan ”Hur går det att generalisera med 

utgångspunkt i ett så litet antal?” (Denscombe, 2018). Lincoln och Guba (1985) 

besvarar denna problemställning. I deras förklaring framkommer det att en 

föreställningsprocess kan användas, detta innebär att när läsaren tagit till sig 

informationen får en bedömning göras på vart informationen kan tillämpas. 

Problematiken kring generaliserbarheten i en kvalitativ undersökning besvarar 
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Lincoln och Guba (1985) i stället bör mötas med frågan ”I vilken utsträckning 

skulle fynden kunna överföras till andra fall?”.  

Begreppet validitet innebär trovärdighet. I en kvalitativ undersökning är det inte 

alltid lätt att bevisa trovärdigheten. För att som forskare kunna säkerhetsställa 

exakthet kan triangulering användas. Detta innebär att forskaren kan använda sig 

av kontrasterande datakällor för att öka trovärdigheten (Denscombe, 2018).  

5.3 Etiska övervägande  

För att kunna använda personliga intervjuer med samhällskunskapslärare som 

metod för studien kommer ett samtyckesformulär skrivas innan intervjun sker. 

Intervjuerna ska även genomföras utifrån ett frivilligt deltagande. Den 

medverkade blir informerad om forskningen och vilka förväntningar som ställs. 

Därefter beslutar de medverkande ifall dem fortfarande vill delta, detta blir en 

viktig del i den etiska studien om att upprätthålla både samtycke och frivilligt 

deltagande. Förutom information om forskningen kommer även forskarens 

identitet finnas med på samtyckesformuläret, för att de medverkande ska kunna 

kontakta forskaren om så behövs (Denscombe, 2018).  

Utifrån den utomvetenskapliga etiken ska de medverkande bemötas etiskt (Eklöf, 

2021). Materialet som samlas in från intervjun kommer därför bevaras på ett 

säkert ställe exempelvis på en extern hårddisk och inte på den vanliga datorn. 

Allting kommer vara konfidentiellt och ett skydd för de medverkande utlovas om 

att ingen koppling mellan vilka de intervjuade samhällskunskapslärarna är och 

resultatet kommer synas i studien (Eklöf, 2021). Detta är en ytterligare viktig del i 

studien för att minimera riskerna för de medverkande. Eftersom syftet med de 

personliga intervjuerna är att få fram hur samhällskunskapsläraren resonerar kring 

utmaningar inom det senmoderna samhället finns det ingen nytta med känsliga 

personuppgifter. För att minimera att inga känsliga personuppgifter lämnas ut och 

för att förhålla sig till den utomvetenskapliga etiken ska det insamlade materialet 

bevaras säkert. Ingen skall kunna ta reda på vilka de intervjuade 

samhällskunskapslärarna är som medverkat.  
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Under en pågående pandemi kan det uppstå problem när det gäller genomförandet 

av personliga intervjuer. Detta finns i åtanke och inga intervjuer kommer 

genomföras ifall folkhälsomyndigheternas rekommendationer inte tillåter. Studien 

kommer fortfarande ha en ansats som är fenomenografisk, däremot måste olika 

alternativ för genomförande diskuteras. De personliga intervjuerna med 

samhällskunskapsläraren kan i stället genomföras i skriftlig form, en form av 

enkät med öppna frågor. Problematiken med att i stället genomföra de 

semistrukturerade intervjun i pappersform är att de medverkade 

samhällskunskapslärarna kanske inte är av intresse för att skriva utförliga och 

långa svar.  

 

6. Resultatredovisning  

Detta avsnitt presenterar studiens resultat utifrån de semistrukturerade 

intervjuerna som genomförts med fyra olika undervisande lärare i 

samhällskunskap. Jag kommer presentera resultatet utifrån intervjuns olika 

punkter, och därmed lyfta fram likheter och skillnader i de medverkade 

samhällskunskapslärarnas resonemang. Jag vill poängtera att jag valt att ge de 

medverkade lärarna fiktiva namn i resultatredovisningen. Detta för att bevara 

anonymiteten. Inledningsvis följer här en kort beskrivning av informanterna.  

Karl är 27 år gammal och har arbetat som lärare i 2 år på en högstadieskola som 

ligger ut mot landsbygden. Karl är legitimerad lärare i de samhällsorgenterande 

ämnena, och undervisar också i dessa.  

Lena är 58 år gammal och har arbetat som lärare i 25 år på en högstadieskola som 

ligger ut mot landsbygden. Lena är legitimerad lärare i svenska och 

samhällskunskap, och undervisar på skolan i samtliga samhällsorienterade ämnen 

och svenska.  

Erik är 38 år gammal och har arbetat som lärare i 7 år på en högstadieskola som 

ligger i en mindre stad. Erik är legitimerad lärare i historia och engelska, och 
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undervisar på skolan i samtliga samhällsorienterade ämnen och som resurslärare 

på tre engelska lektioner i veckan.  

Anna är 45 år gammal och har arbetat som lärare i 15 år på en högstadieskola som 

ligger i en mindre stad. Anna är legitimerad lärare i de samhällsorgenterande 

ämnena, och undervisar också i dessa.  

6.1 Faktakunskaper respektive färdighetskunskaper  

När det kommer till demokratiundervisning i samhällskunskapsämnet kan vi prata 

om den formella institutionen som består av faktakunskaper, där undervisningen 

sker om demokrati. I jämförelse med den informella institutionen som består av 

färdighetskunskaper, där undervisning i stället sker i demokrati. Informanterna 

fick under intervjun förklara hur de bedriver sin demokratiundervisning och hur 

de kombinerar faktakunskaper respektive färdighetskunskaper.  

I intervjun framkommer det att samtliga samhällskunskapslärare upplever en 

utmaning när det kommer till den mer informella institutionen och att bedriva 

undervisning som sker i demokrati. En av de medverkade 

samhällskunskapslärarna beskriver det som följande:  

Det är såklart viktigt att undervisningen genomsyras av både 

faktakunskaper och färdighetskunskaper. Därför försöker jag 

kombinera min undervisning så att den genomsyras både om 

och i demokrati. Det finns många elever som precis klarar av att 

uppvisa faktakunskaper på ett prov, och i de stunder blir det 

svårt att utmana eleverna med de större uppgifter som i stället 

sker mer i demokrati exempelvis en debatt. Så någonstans måste 

jag som lärare försöka hitta en balans i förhållandet utifrån den 

elevgrupp jag undervisar, så att eleverna tränas i att få 

kunskaper både om och i demokrati. Vilket i många stunder är 

en stor utmaning (Erik, 211120).  

De medverkade samhällskunskapslärarna delar inte exakt samma bild om vad de 

anser är utmaningarna i att kombinera faktakunskaper respektive 
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färdighetskunskaper i deras demokratiundervisning. Jag vill nu lyfta en av de 

andra medverkade samhällskunskapslärarnas beskrivning: 

Jag upplever att den svårighet som jag möter i min 

demokratiundervisning, bygger på att vi lärare på skolan inte ser 

lika på demokrati i vår undervisning. Allt för stort ansvar läggs 

på oss SO-lärare och om det skulle lyckas bli ett arbete som 

genomsyras av hela skolan. Hade jag i min undervisning kunnat 

fokusera mer på färdighetskunskaper och utmanade uppgifter. 

Så som det ser ut idag ”försvinner” många elever eftersom de 

inte klarar av uppgifter som bygger mer på färdighetskunskaper. 

Därför anser jag att arbetet skulle behöva genomsyras mer i de 

andra skolämnen också (Lena, 211121).  

Jag bygger vidare med informant Karl som väljer att beskriva 

demokratiundervisning som ett långsiktigt arbete. Han menar att under de tre år 

eleverna går på högstadiet och han undervisar eleverna i de samhällsorienterade 

ämnena, finns möjligheter till att planera och bygga sin undervisning så eleverna 

långsiktigt utvecklas i både faktakunskaper och färdighetskunskaper. Detta 

förklarar Karl på följande sätt:  

När jag tog emot mina klasser i åk 7 började jag med att bygga 

upp grundläggande kunskaper i demokratiska frågor samt 

värderingar. Däremot har jag inte jobbat så länge som lärare 

men de elevgrupper jag hitintills mött i åk 7, saknar förmågorna 

till att kunna gå djupare i olika demokratiska frågor. Jag har 

därför kombinerat fakta respektive färdighetskunskaper kopplat 

till årskurs. Min undervisning har därför stegvis utvecklat elever 

mer och mer, från ”basic” fakta på ett prov till utmanade 

uppgifter som bygger på att eleverna inte bara kan demokrati 

utan också kan agera demokratiskt (Karl, 211121).  
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Till sist väljer Anna att lyfta utmaning i att kombinera faktakunskaper och 

färdighetskunskaper, kopplat till betyg och vad som skapar motivation hos 

eleverna. Informanten förklarar detta på följande vis:  

Det är i många elevsituationer där betyg är det enda som skapar 

motivation och då blir det den vägen som jag också måste gå. 

Men det material och uppgifter som jag ger till eleverna blir 

också avgörande för hur de uppfattar och tar till sig kunskap. 

Jag upplever annars att jag genom min undervisning försöker 

tänka utanför ”boxen” just för att jag egentligen inte gillar att 

samhällskunskapsundervisning bara består av prov och betyg. 

Som SO-lärare finns det goda möjligheter till att hitta delar som 

intresserar och engagerar eleverna till att vilja förändra, och det 

skapas debatt i klassrummet (Anna, 211120).  

6.2 Demokratibegreppet i undervisning  

För att få en uppfattning om de medverkade samhällskunskapslärarnas 

kunskapssyn, inledes intervju med att informanterna fick förklara hur de ser på 

kunskap när det kommer till demokratibegreppet i sin undervisning.   

Det framstår av samtliga medverkade samhällskunskapslärare att undervisning om 

demokratibegreppet, vid flera tillfällen genomsyras av den mer formella 

institutionen. I vidare förklaring menar samtliga lärare att styrdokumenten och 

ämnets olika kunskapskrav kräver undervisning som på ett tydligt sätt är mätbart, 

vilket ett standardiserat begreppsprov ger möjlighet till. Samtidigt som samtliga 

lärare också påstår att det är viktigt att undervisningen också genomsyras av den 

informella institutionen. Det framkommer här en tydlig utmaning som de 

medverkade samhällskunskapslärarna synliggör på olika sätt. Lärarnas sätt att 

betrakta demokratibegreppet genomsyrar även deras sätt att se på skolans 

demokratiska uppdrag. Även om samtliga medverkade samhällskunskapslärare 

delar en gemensam syn om vilken kunskapssyn deras undervisning genomsyras 

av, finns det skillnader i deras resonemang.  
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Erik och Anna anser att demokratibegreppet är svårt att definiera, då det innefattar 

många olika betydelser. De båda kommer fram till en förklaring som rör 

människors lika värde. Anna bygger däremot vidare sitt svar och förklara att hon 

alltid försöker arbeta utifrån människors lika värde i sin undervisning. Oavsett 

arbetsområde vill Anna ha en demokratisk arbetsgång, detta genom att eleverna 

får vara med och sätta regler i klassrummet. Men framför allt lyfter hon vikten av 

elevernas åsikter exempelvis genom många diskussioner i undervisningen där 

eleverna tränas i att argumentera.  

Lena beskriver i stället demokratibegreppet som elevernas delaktighet i 

undervisningen, genom detta försöker hon bemöta utmaningen att få sin 

undervisning att genomsyras av både den formella och informella kunskapssynen. 

Hon poängterar att elevernas intresse många gånger styr henne i val av uppgifter. 

Genom att eleverna får göra sin röst hörd och får en förståelse för att deras röst är 

viktig, både när det gäller deras agerande i och utanför skolan. Detta menar Lena 

är ett sätt att få sin undervisning att genomsyras på ett demokratiskt sätt som 

också tränar eleverna för situationer utanför en traditionell skolmiljö.  

Slutligen vill jag lyfta Karls beskrivning av demokratibegreppet. Karl förklarar att 

det handlar om att förbereda eleverna för framtiden. Demokratibegreppet i de 

samhällsorienterade ämnena menar han är betydelsefullt, detta för att kunna ge de 

kommande samhällsmedborgarna goda förutsättningar till att föra det 

demokratiska samhället framåt i sin utveckling. Här poängterar Karl att 

undervisningen bör genomsyras av uppgifter som förbereder eleverna till att gå ut 

i samhället och agerar demokratiskt snarare än olika prov. Samtidigt är han 

medveten om att det också är svårt att lyckas med undervisning som är mer åt den 

informella kunskapssynen.  

6.3 Samhällskunskapsämnets innehåll  

I frågan om samhällskunskapsämnets innehåll framkommer det att skolämnet 

samhällskunskap har ett mycket brett och varierat innehåll. Detta menar samtliga 

medverkade informanter spelar roll i vilka olika möjligheter och utmaningar som 

skapas.  
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Informant Karl som arbetar på en högstadieskola som ligger ut mot landsbygden 

upplever en svårighet när det gäller att vara neutral i sin demokratiundervisning. I 

vidare förklaring lyfter han problematiken om att många elever på skolan har 

starka politiska åsikter, som i många fall strider mot skolans värdegrundsarbete. 

Denna svårighet synliggör även informant Lena som arbetar på samma skola, som 

menar att det tydligt märks vilka politiska åsikter som eleverna kommer till skolan 

med. Vilket arbetsområde som presenteras för eleverna menar Lena är avgörande 

för hur gruppdynamiken och klassrumsmiljön blir under en lektion.  

Informant Karl upplever en svårighet med att känna sig neutral medan informant 

Lena påstår att hon i flera stunder aktivt väljer bort att prata om de delar i ämnet 

som skapar starka åsikter. Detta eftersom det leder till onödiga konflikter mellan 

eleverna. I vidare förklaring poängterar Lena att det såklart är ett viktigt ansvar att 

i dessa stunder ge eleverna rätt material, samt material som gör att elevernas 

starka åsikter i stället används som en styrka i undervisningen. Detta synliggörs 

även i tidigare forskning av Bronäs och Selander (2002) som menar på att 

eleverna inte får tillräckligt med utrymme för kritisk tänkande. Det framkommer 

därför en tydlig utmaning för samhällskunskapsläraren i uppdraget att utveckla en 

demokratifostran om delar inom skolämnet aktivs väljs bort. 

Under intervjun fick de medverkade samhällskunskapslärarna beskriva vad som 

styr de mest, i hur de genomför det demokratiska uppdraget inom 

samhällskunskapsämnet. Utifrån Lenas ovanstående beskrivning av den svårighet 

som hon upplever. Det intressanta som framkommer tydligt är att det är eleverna 

som styr henne i val av material och tillvägagångsätt i demokratiundervisningen. 

Medan Karl mer styrs utav styrdokumenten och försöker undvika sin egen 

förrankning i vad som är rätt respektive fel. Här kan vi därför göra en tydlig 

koppling till Aristoteles (1984) och kunskapssynen techne.  

Erik och Anna som i stället arbetar i en mindre stad och därmed möter fler elever 

som kommer från olika sociokulturella bakgrunder, väljer att besvara frågan på ett 

annat sätt. Anna förklarar hur eleverna är en självklar styrning i vad hon väljer att 

prioritera i undervisningen. Samtidigt är hon medveten om att det krävs ett visst 

förhållande till styrdokumenten och olika lär material. Det sammanfattande svaret 
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som informanten kommer fram till är att hennes egen förankring är viktig för att 

kunna upprätthålla en balans i vad eleverna behöver lära sig och vad 

styrdokumenten säger. I vidare reflektion kommer Anna in på skillnaden i vad 

hon styrts av under sina 15 år i läraryrket. Förr använde hon sig mer av olika lär 

material och styrde sin undervisning utifrån det, medan hon idag snarare ser lär 

material som ett extra stöd för eleverna och själv inte längre behöver det i någon 

större utsträckning. Det blir här tydligt hur Annas erfarenhet också medfört en 

mer varierad undervisning som utgår ifrån de behov hon ser att eleverna har. 

För att bygga vidare med Eriks resonemang i frågan, fortsätts diskussionen om 

styrdokumentens roll. Erik förklarar att han precis börjat hitta en balans i 

förhållandet till styrdokumenten. Detta menar Erik är på grund av att han fått mer 

erfarenhet i sin lärarroll. I fortsatt diskussion förklarar Erik hur han sitt fösta år 

som lärare var väldigt noga med att få med exakt allt som stod i det centrala 

innehållet. Medan han efter egen erfarenhet insett att det bästa för eleverna är en 

undervisning som är mer varierad och friare. Här lyfter Erik exemplet om att 

något händer i världen vill han nästa morgon kunna tillbringa SO – lektionen till 

undervisning om händelsen, utan att känna sig bunden till styrdokumenten.  

6.4 Sammanfattning av resultatredovisningen  

Utifrån studiens syfte och frågeställning vill jag avsluta detta kapitel genom en 

sammanfattning av resultatredovisningen, kopplat till följande kategorier. Jag 

väljer att kategorisera studiens syfte och frågeställning med 

samhällskunskapslärarens utmaning i demokratifostran och 

samhällskunskapsämnets betydelsefulla roll i demokratifostran.  

6.4.1 Samhällskunskapslärarens utmaning i demokratifostran  

I frågan om samhällskunskapslärarens utmaningar i skolans demokratifostran 

framkommer det under intervjuerna att dagens samhällskunskapslärare känner sig 

ensamma i uppdraget. Samtliga informanter beskriver också en utmaning med att 

bedriva undervisning utifrån den informella kunskapssynen. Detta beskriver 

samhällskunskapslärare beror på lågpresterande elever och att förmågorna därför 
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saknas till mer utmanade uppgifter. En informant väljer därför att vänta med 

utmanade uppgifter i samhällskunskap som testar färdighetkunskaper tills 

eleverna går i årskurs 9. Slutligen har vi informanter som beskriver att 

utmaningen med undervisning som består mer av den informella kunskapssynen 

beror på att betyg är det enda som motiverar många elever idag. Detta beskriver 

en av informanterna därför blir den väg som denna måste gå i sin undervisning för 

att nå fram till eleverna.  

6.4.2 Samhällskunskapsämnets betydelsefulla roll i demokratifostran  

I frågan om samhällskunskapsämnets betydelsefulla roll i att uppnå den 

demokratiska fostran. Framkommer det en problematik i resultatet som visar att 

samhällskunskapsämnet behövs men inte alltid lyckas nå fram med sitt syfte. En 

informant förklarar utmaningen med att eleverna kommer till skolan med starka 

politiska åsikter, som informanten tycker är svårt att möta som neutral. Det leder 

också till att samhällskunskapslärare på skolan aktivt väljer bort delar inom 

skolämnet som upplevs svårt för sin elevgrupp att ta sig an. Vilket är ett 

upptäckande av något nytt som kan användas för vidare forskning.  

Det framkommer även av flera samhällskunskapslärare att deras erfarenhet kan 

vara avgörande i hur de väljer att prioritera innehåll samt ta sig an olika 

utmaningar som de möter. De första år som flera informanter börjat arbeta som 

samhällskunskapslärare har styrdokumenten och olika lär material varit den 

största styrningen i undervisningens innehåll. Medan samtliga informanter efter 

längre erfarenhet i yrket beskriver hur deras styrning med tiden övergått till 

eleverna och deras egen förankring i vad som är viktigt.  

 

7. Analys 

I detta kapitel kommer jag analysera ovanstående resultatavsnitt med hjälp av 

studiens teoretiska referensram. Precis som jag beskriver i metodbeskrivningen är 

det abduktiva synsättet mest lämpligast för min studie. Detta eftersom studien till 

viss del har ett fenomenografisk syfte, samtidigt som det också finns ett visst 
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antagande utifrån studiens problemformulering. Jag kommer nu tolka, jämföra 

och förklara ovanstående resultat utifrån den teoretiska referensramen som har en 

sociologisk inriktning med koppling till Zygmunt Bauman, Anthony Giddens och 

David Held.  

7.1 Det senmoderna samhället   

För att kunna förklara de utmaningar som lyfts i ovanstående kapitel kommer jag 

börja med att tolka resultatet med hjälp av Baumans teori och begreppet 

individualisering. Det framgår i studiens resultat att betyg är det enda som 

motiverar många av dagens elever i skolan, och att en av de medverkade 

samhällskunskapslärarna därför också väljer att gå den vägen i sin undervisning. 

Detta kan tolkas genom det individualiserade samhället som är en process som 

fokuserar på människans livspolitik, det vill säga att människan drivs av sina egna 

mål och processer, det finns ett allmänt fokus på det privata och individuella 

(Bauman, 2002). Att det framkommer i studiens resultat att betyg är det som 

motiverar många av dagens elever kan vi här göra en koppling till 

individualiseringen, elever blir motiverade till att ta till sig kunskap som är 

nödvändig för de själva och inte vad som är nödvändigast för samhället. Detta 

bekräftas också av flera informanter att elevernas intresse kan vara avgörande i 

hur de lyckas genomföra sin undervisning. I vidare förklaring beskriver Bauman 

(2002) att övergången till konsumtionssamhället handlar om individens 

individuella intressen, detta leder till att individualiseringen till stor del avspeglas 

i dagens skola.  

Eleverna skapar och bli skapade genom skolan på ett individuellt plan, vilken en 

av informanterna bekräftar genom att förklara hur denna aktivt väljer bort delar av 

samhällskunskapen för att eleverna har starka åsikter i ämnet som strider mot 

skolans värdegrundsarbete. I tidigare forskning diskuteras det att skolämnet 

samhällskunskap ska utveckla eleverna till att skapa förståelse för att de 

individuella mål som människan gör kan skapa samhälleliga konsekvenser. När 

samhällskunskapsläraren fokuserar på att utveckla denna förståelse kan 

undervisningen därefter främja demokratiska värderingar (Bronäs & Selander, 
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2002). Bronäs och Selander (2002) lyfter den förståelse om behöver utvecklas för 

att denna informant ska kunna ta sig an utmaningen som synliggjorts.  

Giddens (1999) förklarar att en följ i det senmoderna samhället är att människans 

handlingar bygger på vad som gynnar individen mest och inte på vad som gynnar 

samhället mest. I studiens resultat framkommer det en utmaning med att förhålla 

sig till samhällskunskapsämnets kärna vilket innebär att eleverna ska förstå, 

fungera och utvecklas i vårt samhälle. Den utmaning som samtliga informanter 

synliggör på olika sätt kan därför också förklaras med Giddens (1999) teori av en 

radikaliserad modernitet.  

I studiens teoretiska referensram lyfts även David Helds (1997) 

demokratimodeller fram som kan delas in i två övergripande sammanfattningar, 

beskyddande och utvecklande demokrati. Flera informanter väljer att definiera 

demokratibegreppet genom att eleverna får vara med att bestämma i klassrummet 

och vikten av elevernas åsikter. Det är därför vanligt att elevernas intresse blir det 

som prioriteras i undervisningen. Att elevernas intresse oftast prioriteras stärker 

även Forsbergs (2011) studie som visar att möjligheterna blir större till att 

eleverna skapar ett intresse för politik och olika samhällsfrågor när de själva får 

komma till tals samt lyssna på andra.  

Enligt David Held (1997) kan detta förklaras med demokratimodellen 

konkurrensgrundad elitdemokrati, där fokuseringen ligger på individens 

rättigheter. Inom denna demokratimodell är det extra viktigt att skolorna tar det 

viktiga ansvaret att fylla människor med samhällsordning. Det som motsätter att 

informanternas undervisning helt genomsyras av den konkurrensgrundad 

elitdemokrati är den utmaning som finns om att få sin undervisning till att 

genomsyras av den mer informella institutionen, och det är en förutsättning för att 

kunna utbilda insiktsfulla demokratiska medborgare för ett starkt demokratiskt 

samhälle.  

Det framkommer att samhällskunskapsläraren ofta upplever sig ensam i uppdraget 

om att utveckla demokratiska förmågor hos eleverna. För att kunna tolka denna 

svårighet vill jag lyfta fram Giddens (1999) och begreppet 
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urbäddningsmekanismen, vilket innebär att tid och rum är frikopplat från varandra 

och att sociala relationer idag lyfts ur från sitt sammanhang. I det senmoderna 

samhället blir därför relationer och socialt samarbete med sina kolleger en 

utmaning, som också framkommer när en av informanterna beskriver hur denna 

känner sig ensam i sitt uppdrag och att ett samarbete behöver utvecklas. Giddens 

(1999) teori om urbäddningsmekanismen tydliggörs i detta fall. En ytterligare 

dimension skulle kunna vara att läraren känner sig ensam för att det inte finns 

något samhälle som förmedlar dessa värden. I vidare diskussioner om att en 

svårighet synliggörs mellan kollegor och sociala relationer beskriver Giddens 

(1999) att följden av att tid och rum är frikopplat från varandra, upplevs därför 

inte alltid risker vara lika viktiga för tillfället eftersom det inte är något som 

påverkar den enskilda individen just nu.  

Att en samhällskunskapslärare upplever en svårighet med att kolleger inte arbetar 

lika hårt för att eleverna ska utveckla demokratiska förmågor. Kan vi tolka genom 

att en lärare i andra skolämnen inte är i ett lika stort behov som 

samhällskunskapsläraren till att kunna se elevernas förmågor i demokrati. Giddens 

(1999) beskriver hur den insikt som individen nu har över sitt eget liv i det 

senmoderna samhället, leder till att risker kan skjutas upp för att skydda sig själv. 

Kollegorna till informanten som synliggjorde denna utmaning har fullt upp med 

kunskapskraven i sina egna ämnen och lägger därför inget större intresse på ett 

arbete som kan hjälpa någon annan, eftersom en människa i det senmoderna 

samhället fungerar på detta vis.  

7.2 Det senmoderna samhällets skola  

I detta avsnitt kommer jag fokusera på hur studiens teoretiska referensram kan ge 

en förklaring till varför de medverkade samhällskunskapslärarna möter de 

utmaningar i sin undervisning som synliggjorts i intervjuerna.  

Det senmoderna samhället kan också beskrivas som det individualiserade 

samhället, där förmågan med att se det gemensamma är förlorat (Bauman, 2002). 

Flera informanter beskriver hur de möter elever med starka politiska åsikter. 

Något som Ekman och Pilo (2012) också synliggör är att skolan behöver skapa 
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förutsättningar för aktiva demokratiska medborgare. Detta innebär att skolan 

behöver skapa situationer där eleverna ges möjlighet att träna på att vara 

demokratiska. I deras forskningen belys problematiken kring elevinflytande i de 

äldre årskurserna, vilket stärker utmaningarna som denna studie visar för 

samhällskunskapsläraren i det senmoderna samhället.  

En förklaring till att det senmoderna samhällets skola inte klarar av utmaningen är 

på grund av att individens frihet har lett till att den kollektiva tryggheten hotats. 

Följderna blir tydliga i det senmoderna samhället skola då undervisning som 

genomsyras mer av den informella kunskapssynen blir en utmaning för eleverna, 

anledningen förklarar informanterna beror på att eleverna saknar förmågorna. Det 

kan också förklaras genom att den kollektiva tryggheten är hotad och därför 

minskar visionen om det demokratiska samhället (Bauman, 2002).  

Det framkommer från informanterna att det finns en problematik med att 

samhällskunskapsämnet inte alltid lyckas uppfylla sin fulla potential. Här kan vi 

göra en koppling till Bronäs (2003) som också synliggör problematiken som finns 

i skolans uppdrag att fostra eleverna till att bli demokratiska medborgare. 

Problematiken anser Bronäs (2003) grundar sig i att en förändring skett över tid 

när det gäller vilka värden som eleverna ska utveckla, vilket vi också kan tolka 

genom att det finns en svårighet med samhällskunskapsämnet i det senmoderna 

samhället om vad som faktiskt undervisningen ska genomsyras av när det gäller 

demokrati. En viktig poäng blir därför ska samhällskunskapsläraren förhålla sig 

till demokratifostran som att eleverna ska bli framtida demokratiska 

samhällsmedborgare eller som att eleverna redan är demokratiska 

samhällsmedborgare?  

Vi skulle kunna förklara denna utmaning som en följd av övergången från en 

reformistisk välfärdsstat till en liberal välfärdsstat och att en sönderbrytning av 

institutioner har skett. Samtliga informanter väljer att beskriva på olika sätt hur de 

upplever en utmaning med att kombinera faktakunskaper med 

färdighetskunskaper i sin undervisning. Vi kan därför tolka detta genom den 

liberala välfärdsstatens följder som Gustavsson (2014) beskriver som en skola 

med kunskapssynen techne enligt marknadens logik, därför finns inget utrymme 
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för fronesis som leder till att demokratiska processer och relationer stöter på 

utmaningar.  

Flera medverkade samhällskunskapslärare beskriver hur de stöter på utmaningar 

med att bedriva undervisningen som består av den mer informella kunskapssynen. 

Detta anser de beror på att eleverna saknar förmågor till att klara av uppgifter i 

samhällskunskapen som är mer utmanade. Denna problematik lyfter även Bronäs 

och Selander (2002) och menar på att eleverna inte får tillräckligt med utrymme 

att utveckla förmågor att tänka kritiskt. Det går därför att ifrågasätta om 

samhällskunskaps undervisningen ska utveckla samhällsbevarande eller 

samhällsförändrande medborgare?  

För att kunna tolka förklaringen av att informanterna beskriver att många av deras 

elever saknar förmågor till att klara av undervisningen, vill jag lyfta fram 

begreppet effektiviseringen som både Bauman (2002) och Giddens (1999) 

använder för att förklara det senmoderna samhället. I det senmoderna samhället 

finns det en drivkraft som leder fram till effektiviseringen och det håller därför på 

att skapas ett nytt fenomen (Bauman, 2002). Det blir mer effektivt att som 

samhällskunskapslärare i det senmoderna samhällets skola att fokusera på den 

enskilda individens förmågor. Att samtliga medverkade samhällskunskapslärare 

bygger sin undervisning mer åt den formella institutionen, kan vi förstå genom 

teorin om det individualiserade samhället. Där våra handlingar bygger på vad som 

gynnar individen mest det vill säga eleverna och inte på vad som gynnar samhället 

mest (Bauman, 2002).  

Vi kan bygga vidare på detta resonemang med David Helds demokratimodell om 

deltagardemokrati (Held, 1997). I det senmoderna samhällets skola har föräldrarna 

en stark roll och kan ta makt över många beslut som fattas. För att stärka 

ovanstående tolkning om effektiviseringen och att de medverkade 

samhällskunskapslärarna väljer att fokusera på den enskilda individens 

förutsättningar och intressen. Detta kan förklaras genom att 

samhällskunskapsläraren egentligen också utgår från sig själv som individ och vad 

som gynnar den själv mest. Att de utmanade uppgifter i många fall aktivt väljs 



 49 (56) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

bort även om samtliga medverkade lärare poängterar hur viktigt de tycker det är 

med undervisningen som genomsyras av den mer informella kunskapssynen. 

Beror detta på att de medverkade samhällskunskapslärarna inte hittar någon 

effektivisering i att ta sig an utmaningen i det senmoderna samhällets skola.   

7.3 Sammanfattande slutsatser  

Slutligen vill jag avsluta detta kapitel genom att ta fasta på vad studiens resultat 

visar, som kan användas för att besvara studiens frågeställning. Det framkommer 

av Bauman och Giddens teorier att det individualiserade samhället har en stark 

påverkar på den senmoderna skolan, och är en förklaring till många av de 

utmaningar som informanterna synliggjort i intervjuerna.  

7.3.2 Svar på studiens frågeställning  

I frågan om hur samhällskunskapsläraren resonerar om de möjligheter och 

begräsningar som finns inom samhällskunskapsämnet, i förhållande till det 

demokratiska uppdrag som skolan har? Vill jag besvara frågan med hjälp av 

analysen att kunskapssynen som undervisningen genomsyras av i det senmoderna 

samhällets skola prioriteras annorlunda utifrån hur samhället nu ser ut. Samtliga 

medverkade informanter väljer att anpassa sig efter det senmoderna samhället, 

detta framkommer tydligt med hjälp av den teoretiska referensramen på olika 

resonemang om att eleven står i centrum.  

Flera av de medverkade samhällskunskapslärarna har en demokratisyn som kan 

jämföras med demokratimodellen konkurrensgrundad elitdemokrati, där 

fokuseringen ligger på individens rättigheter. Inom denna demokratimodell är det 

extra viktigt att skolorna tar det viktiga ansvaret att fylla människor med 

samhällsordning. Samtidigt framkommer det tydligt hur samtliga medverkade 

samhällskunskapslärare styrs av individualiseringen och effektiviseringen som 

lyfts ovanstående. Det uppstår därför en motsättning mellan den vision som de 

medverkade samhällskunskapslärarna har genom sin demokratisyn och vad de 

faktiskt aktivt väljer att genomföra i sin undervisning. Följder skapas därför i det 

senmoderna samhällets skola som leder till utmaningar i att undervisa elever med 

en kunskapssyn som är med åt den informella institutionen.  
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I frågan om hur samhällskunskapsläraren resonerar om vilken 

samhällsmedborgare de anser fostra, utifrån vad de väljer att fokusera på inom 

ämnesdidaktiken? Vill jag besvara frågan med hjälp av analysen att samtliga 

medverkade samhällskunskapslärare har en god uppfattning om vad som främjar 

goda demokratiska medborgare till vårt samhälle. Samtidigt som de också 

påverkas av det senmoderna samhällets följder och inte alltid agerar för den 

uppfattning som de önskar att det fanns. De medverkade samhällskunskapslärarna 

har olika strategier i vad som prioriteras inom ämnesdidaktiken. Oavsett om 

samhällskunskapsläraren aktivt väljer bort de ämnesdidaktiska delar som eleverna 

har starka åsikter i, eller om de aktivt väljer uppgifter som är mer åt den formella 

institutionen eftersom eleverna saknar förmågor till mer utmanade uppgifter. Kan 

detta tolkas genom Bauman och Giddens teorier om individualiseringens 

avspegling i det senmoderna samhällets skola och att det finns en saknad från 

samhällskunskapsläraren till att se en effektivisering.  

 

8. Diskussion och didaktiska implikationer  

I detta kapitel kommer jag argumentera om vilka för och nackdelar som finns med 

studiens olika delar. För att sedan komma in på frågan om vidare studier om 

problemformuleringen.  

8.1 Metod, teori och analys  

Denna studie har haft det abduktiva synsättet. Detta eftersom studien till viss del 

har ett fenomenografisk syfte, samtidigt som det också finns ett visst antagande 

utifrån studiens problemformulering. Diskussionen som jag vill lyfta fram utifrån 

mitt val av metod är svårigheten med att upptäcka något nytt. Studien har en bred 

teoretisk referensram som ledde till att jag redan innan genomförandet av 

intervjuerna hade väldigt klart för mig om vilket svar jag skulle få in. En svårighet 

med studiens metodval är därför upptäckandet av något nytt fenomen och att 

kunna se informanternas svar utan att ha en förutfattad mening, eller påverkas för 

mycket av olika teoretiska uppfattningar i olika frågor.  
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Samtidigt är den teoretiska referensramen studiens kärna då den skapar den röda 

tråden genom studiens olika delar. Den skapa grunden för problemformuleringen 

och kunde tydligt synliggöras i resultatet. I analysen speglas den teoretiska 

referensramen om hur det senmoderna samhällets skola möter olika utmaningar. 

Bristerna i analysen hänger ihop med ovanstående diskussion om svårigheten med 

att hitta ett nytt fenomen. Samtidigt togs valet om det abduktiva synsättet för att 

kunna kombinera ett induktivt förhållningsätt med ett deduktivt förhållningsätt, 

trots att denna svårighet kan uppstå. 

8.2 Vidare forskning  

Utifrån min studie kan vi ställa frågan om vilken ämnesdidaktik som ska finnas i 

skolämnet samhällskunskap inom det senmoderna samhällets skola. I frågan om 

skolämnet samhällskunskap kan vi också ifrågasätta vad ämnet faktiskt ska lära 

ut, hur och framför allt varför ska detta läras ut? I vidare forskning kan det därför 

vara intressant att undersöka frågan, vad ska samhällskunskapsämnets kärna 

egentligen vara i det senmoderna samhällets skola? Även hur olika dimensioner 

som social bakgrund kan påverka lärarens demokratiundervisning?  

För att avslutningsvis knyta an till det citat som denna studie inleds med om 

ungdomars historielösa och mekaniska syn på demokrati. Kan det i vidare 

forskning därför vara intressant att undersöka frågan kring problemområdet om 

demokratiutveckling i det senmoderna samhällets skola, och den relation som 

ungdomar har till demokrati i det senmoderna samhället.  
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Lindberg, S. (2011). Demokrati inte så viktigt för dagens unga svenskar. Dagens 

nyheter (2011-06-03).  

Lincoln, S. & Guba, G. (1985). Naturalistic Inquiry. Newbury Park: Sage 

Publications, Inc.  

Larsson, H-A. (2011). Mot bättre vetande. En svensk skolhistoria. Stockholm: 

SNS Förlag.  

Patton, M. (2002). Qualitative research & evaluation methods. Uppal. 3. London: 

SAGE.  

Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, 
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10. Bilagor  

1. Hur ser du på kunskap när det kommer till demokratibegreppet i din 

undervisning?  

a. Är kunskapen mer åt den formella institutionen (faktakunskaper, lärande 

sker OM demokrati)? 

b. Eller mer åt den informella institutionen (färdighetskunskaper, lärande 

sker I demokrati)? 

2. Hur kombinerar du faktakunskaper och färdighetskunskaper i din 

demokratiundervisning?  

a. Vad upplever du för möjligheter respektive utmaningar?  

3. Vilket innehåll och arbetssätt väljer du att använda dig av när du arbetar 

med demokratifrågor? Motivera dina val.  

a. Hur blir eleverna delaktiga i val av innehåll och arbetssätt?  

4. Vad styr dig (mest) i hur du genomför det demokratiska uppdraget inom 

samhällskunskapsämnet?  

a. Styrdokumenten, läroboken, din egen förångning eller eleverna?  
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