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Förord
När jag började min lärarutbildning hade jag många frågor som jag ville ha svar

på. Några av dessa har jag under studietiden mycket riktigt fått svar på, sällan det

som jag själv förväntat mig. Jag tänkte mig kanske att jag inför stundande examen

skulle sitta på alla svaren men nu tycks jag mer förvirrad än någonsin och

frågorna är allt fler. Inte för att jag inte lärt mig mycket, för det har jag verkligen,

men jag har fått insikten om hur komplext och föränderlig skolans värld är. Att

förmedla kunskap kändes för mig som skolans mest orubbliga sanning men jag

har fascinerats av hur fel jag hade även i detta. Inte för att skolan inte ska

förmedla kunskap men att det finns så många tolkningar av vad “kunskap”

egentligen är. Av den anledningen ville jag studera just kunskapsbegreppet i

skolan, det som alla lärare tvingas fundera över och förhålla sig till oavsett vilken

tid som vi befinner oss i.

Jag vill även säga ett stort tack till alla de lärare och medstudenter som har gjort

studietiden till något oförglömligt och som jag alltid kommer värdera högt.
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1. Inledning
Pedagogik kan i vid mening beskrivas som ett samhälles genetik. Det är genom undervisning

som en generations kunskaper, språk och värderingar förs vidare till nya generationer.

(Lundgren et.al, 2014)

Så beskriver Lundgren pedagogiken och således skolans roll i samhället. I takt

med att samhället och dess villkor ändras, ändras även de kunskaper, värderingar

och språk som den unga generationen anses behöva kunna inför framtiden.

Uppdraget som uppfostrare av framtida generationer innebär även att skolan har

en enorm makt i samhället (Lundgren et.al, 2014). Detta återspeglas särskilt i de

dokument som är ett av skolverksamhetens yttersta maktmedel, läroplanerna, som

utgör själva grunden för hela skolväsendet. Läroplanerna är en maktutövning där

flera aktörer såsom politiker, lärare och forskare ska försöka få fram vad de anser

är väsentligt för vad vårt samhälles framtida medborgare ska kunna.

Styrdokumenten är en alltså reflektion av sin tids värderingar, en förhandling

mellan samhällets olika delar kring vad som skolan ska förväntas göra för

samhället. Det blir då naturligt att läroplanerna ska ändras när den samhälleliga

kontexten som det författats i kräver av skolan en annan typ av medborgerlig

utbildning som ska förbereda människor för den samtid de lever i (Ekman & Pilo,

2012).

Det är flera som har beskrivit hur samhället särskilt under det senaste decennier

har förändrats i en ökande takt. En digitalisering och globalisering av det svenska

samhället har ytterligare breddat vår syn som oss själva som del av större och mer

komplicerade sammanhang (Ekman & Pilo, 2012). Vi sägs nu leva i ett kunskaps-

och informationssamhälle där information inte bara kan spridas snabbare men

även har blivit mer tillgänglig för alla (Henreksson, 2017). Samtidigt hörs röster

från runt om hela världen att den förut starka demokratiseringsprocessen har

försvagats, även inifrån Sverige hörs det sägas att demokratins ställning är hotad

(Löfven, 2021). Som följd av dessa omvälvande förändringar ses samhället idag

som flyktigare och mer osäkert än förr (Bauman, 1997).
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Hur ska då skolan kunna utbilda sina elever för denna samtid och framtid?

Särskilt intressant blir det ämnet i grundskolan som skapades av den specifika

anledningen att utbilda samhällets unga för att förstå och vara delaktiga i

samhällsutveckling, samhällskunskapen.

Från och med höstterminen 2022 kommer den gällande läroplanen för

grundskolan samt förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11 förkortat) att ändras

till följd av en revidering (Skolverket, 2019). Det har då passerat tio år sedan

kursplanerna senast uppdaterades vilket har lämnat mycket utrymme för

förändring i dagens landskap där förändring sker snabbare än någonsin tidigare

(Lundgren et al, 2014). Vilken förändring har då skett i vad som skolan ska

överföra till nästa generation? Denna fråga nu något som alla verksamma lärare

behöver fundera över då kursplanerna är något som alla måste förhålla sig till i all

sin undervisning.

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att undersöka om det finns en förändring i kunskapssynen

inom ämnet samhällskunskap för årskurs 7-9 i den svenska grundskolan utifrån

kursplanerna. Frågan ställs även om det finns kopplingar mellan kunskapssynen

och  samhällsvetenskapliga teorier om modernitet och senmodernitet.

Syftet konkretiseras i följande frågeställningar:

-Vilken/vilka skillnader finns i kursplanerna för samhällskunskap, i Lgr11 och

Lgr22 (gällande från och med hösten 2022), mellan vilken syn på kunskap som de

förmedlar?

- Finns det kopplingar mellan kunskapssynen i samhällskunskapsämnets nya

kursplan och teorin om ett senmodernt samhälle?

1.2 Disposition

I bakgrundsavsnittet (del 2) ges först en sammanfattande generalisering av

kunskapssynen i de två föregående läroplanerna Lgr80 samt Lpo94. Vidare
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beskrivs förändringar av och inom ämnet samhällskunskaps genom tiden sedan

dess införande i den svenska läroplanen som historiskt perspektiv. I studiens tredje

del (del 3) görs en kartläggning av tidigare forskning kring kunskapssyn i den

svenska skolan samt kring det specifika ämnet samhällskunskap. Under den fjärde

rubriken (del 4) redogörs de samhällsvetenskapliga teorier som kommer användas

för att studera kunskapssynen i skolan och hur detta kan förhålla sig till

samhällsutvecklingen. Sedan ges en genomgång av den valda metoden (del 5)

diskursanalys och det material som kommer studeras. Under rubriken analys (del

6) redovisas resultatet av studien samtidigt som det analyseras utifrån de valda

teorierna. Avslutningsvis (del 7) diskuteras resultatet och förslag på framtida

forskning ges.
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2. Bakgrund

2.1 Tidigare läroplaner

Här ges en kort sammanfattning av de två föregående läroplanerna innan Lgr11,

“Läroplan för grundskolan” 1980 (Lgr80 förkortat) samt “Läroplanerna för den

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet” från 1994 (Lpo94

förkortat). Övergripande skillnader i den formulerade eller underbyggande

kunskapssynen för varje läroplan i sin helhet kommer att belysas. De tidigare

läroplanerna analyseras i syftet att förstå vad som driver förändringar mellan

läroplaner då den senare läroplanen ofta formas utifrån den äldres problem och

kritik (Linde, 2012).

2.1.1 Lgr80

Läroplanen från 1980 kan på olika vis ses som den sista av en era eller början på

en ny läroplanstradition. Tidigare hade diskussionen kring kursplanerna bland

lärare och andra verksamma haft en innehållslig diskurs. Åren innan 1980 började

diskursen alltmer att skifta till att fokusera på frågor som måluppfyllelse inom

skolan och aktörer utanför skolans verksamhet tog allt större del i diskussionen

(Lundgren, Lundahl & Román, 2004). Samtidigt var Lgr80 kulmen för det som

Ekman & Pilo kallar för den “demokratiska skolan” (2012, s.55). Sedan tidigare

läroplaner hade det gjorts tydligt att skolan hade ett demokratiskt uppdrag som

tryckte på vikten av jämlikhet för medborgare. I Lgr80 är det ännu skolan och

statens uppdrag att fostra för allas lika villkor. Detta kom att ändras till följd av

maktutredningen 1990 då det blev föräldrarnas ansvar att uppnå samma uppdrag

men genom deras valfrihet (Ekman & Pilo, 2012). Medborgarens roll är i Lgr80

en samhällsbyggande, det vill säga en aktiv medborgare som kan påverka

samhällets utveckling i en oförutsedd riktning utifrån samhälleliga kunskaper

(ibid). Detta kommer ersättas av en annan typ av medborgarroll i följande

läroplaner där medborgarens roll blir mer marknadsorienterad (ibid).
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2.1.2 Lpo94

I och med läroplanen från 1994 sker några avgörande skiften inom skolans

grundläggande struktur. Det sker dels en övergång från regelstyrning av skolan till

en målstyrning, dels decentraliserades ansvaret för skolan från staten till

kommunerna (Lundgren et al, 2014). Konkret innebar detta att ansvaret för skolan

i och med Lpo94 skulle läggas över alltmer från staten till kommunerna. Staten

skulle fortfarande styra skolan genom bland annat läroplanen samt genom

uppföljningar, utvärderingar och tillsyn av verksamheten (Lundgren et al, 2014).

Ansvaret för huvudmannaskap och finansiering lades över till kommunerna som

genom detta fick större verkställande frihet med kravet att nå målen. Detta är ett

avbrott från den svenska skolans tidigare medborgarideal och framskrivna

jämlikhetsbegrepp. Som Lundgren et.al hävdar innebär slutet av 1900-talet att

“jämlikhetsbegreppet tonas bort och ersätts av begreppen valfrihet och kvalitet.”

(Lundgren et al, 2014, s.204). Decentraliseringsprocessen återfinns i Lpo94, där

tidigare läroplaner varit mer fokuserade kring vilket innehåll som ska vara del av

undervisningen kom Lpo94 att lämna detta upp till läraren, skolan och eleverna att

själva bestämma förutsatt att de når strävansmålen (Englund, 2012). I Wahlströms

(2014) utvärdering av Lpo94 belyser hon att även ansvaret för lärandet har

överförts till eleven i samband med att läroplanen fick en kompetensbaserad

inriktning. Målen för eleverna var att utveckla mer generella kompetenser som

kan vara applicerbara inom flera områden snarare än specifika kunskaper inom

särskilda ämnen. Eleverna förväntas genom processen själva kunna utvärdera sitt

lärande i förhållande till målen.

2.2 Samhällskunskapens historia i kursplanen

Sen införande av ämnet samhällskunskap för grundskolan i läroplanen för

grundskolan 1962 har ämnets innebörd och roll förändrats. Innan denna första

gemensamma läroplanen hade kunskapsinnehåll som idag skulle falla inom ämnet

samhällskunskap tidigare förekommit, innehållet hade dock innefattats i framför

allt historieämnet (Långström & Virta, 2011). Sedan uppbrottet mellan
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historieämnet och samhällskunskapen går deras förhållande att likna vid en

dragkamp om utrymme och rätten att vara det medborgarutbildande ämnet

(Karlsson & Zander, 2009, Sandahl, 2015). Att samhällskunskapen ens blev ett

självständigt ämne var till följd av en kris i historieämnet (Karlsson & Zander,

2009). Krisen kom efter andra världskrigets slut då historien haft en betydande

roll i att skapa starka nationalstater. Historien hade då använts för att stärka den

inhemska gemenskapen men även för att skapa distans till andra

stater/folk/kulturer. Historieämnet hade en konservativ och förlegad karaktär och

samhällskunskapen var sett som något modernt och framåtsträvande.

Samhällskunskapen skulle motverkade den splittring som historien ansågs vara

del av, “Samhällskunskapen helar, medan historia delar” (Karlsson & Zander,

2009) så löd budskapet från många lärare som hyllade samhällskunskapen och

dess breda helhetsperspektiv på samhället. Det nya ämnet skulle undervisas för

att skapa ett demokratiskt samhälle och hade ett fokus på medborgerliga praktiska

kunskaper, över lag anses ämnesstudier som följer en egen vetenskapstradition

och ställer krav på stora ämnesspecifika kunskaper som något förlegat för tiden

(Karlsson & Zander, 2009). Önskvärt är snarare gränsöverskridande kunskaper

som användbara i ett samhälle i förändring.

I Lpo 80 kommer eleverna inte läsa om historia under denna rubriken utan det

kommer gå under benämningen “Människans verksamhet - tidsperspektivet”.

Även samhällskunskapen får ett nytt och liknande namn då det i samma läroplan

står som “Människans verksamhet - samhällsperspektivet”, vilket visar på att

gränserna mellan de två ämnena suddas ut samtidigt som den övergripande

inriktningen mest kan liknas vid samhällsvetenskap (Karlsson & Zander, 2009).

Som Sandahl (2011) beskriver det finns det inom ämnet under denna tid ett

övergripande mål att undervisa för ett samhälle i förändring, samt som Peter

Gustavsson (2014) hävdar för att förändra samhället. Möjligen går det att se de

begreppsliga omformuleringarna, från “samhällskunskap” till “människans

verksamhet - samhällsperspektivet”, som en del av detta huvudfokus.
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“Människans verksamhet” antyder att människan har en roll i förändringarna och

ett handlingsutrymme.

Mot slutet av 1900-talet och början 2000-talet växlar enligt Sandahl (2011) denna

inriktning bort från att hantera förändring till att allt mer fokusera på det

demokratiskt fostrande uppdraget som haft en något mer nedtonad betydelse

tidigare. Centralt blir kritiskt tänkande och att reproducera befintliga kunskaper

och värderingar.

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

12



3. Tidigare forskning

3.1 Generella tendenser inom skolan under 2010-talet

I en rapport från 2015 (Wahlström & Sundberg, 2015) görs en undersökning av

Lgr11 utifrån en läroplansteoretisk grund. Syftet är dels att undersöka hur

utformningen av Lgr11 har påverkats av en internationell reformrörelse och hur

den har utvecklats sedan tidigare nationella läroplaner. Dels ska även studien

försöka svara på hur Lgr11 har gett effekt på en lokal och empirisk nivå genom att

studera hur lärare har förstått läroplanen och hur den har påverkat deras

undervisning. Studien genomförs som en metodkombination där en kritisk

dokumentanalys används för första delen av frågeställningen och en kombination

av en kvantitativ enkät för lärare och kvalitativa intervjuer med lärare ska svara

för syftets andra del.

Resultatet för deras dokumentanalys av Lgr11 visar att den svenska läroplanen har

till stor del blivit påverkad av en internationell reforms diskurs men att den har

tolkats till ett svenskt sammanhang. Det lyfts här även fram en teori om att

Sverige, enligt författarna, drivs av en önskan att bibehålla en självbild som en

ledande utbildningsnation.

Resultatet av enkäten och intervjuerna påvisar att Lgr11 (sett som en ny läroplan

och reform) hade stor påverkan på hur lärarna formade sin undervisning och

skapade en uppfattning av vad som är kunskap och lärande. Det visar att

ledningsstyrda förändringar ger verkliga effekter nedåt i ledet och undervisning

och kunskapssyn kan ändras genom reformer på högre nivå.

Sundberg och Wahlström (2016) belyser även i en senare studie att

kunskapsmätningar, särskilt internationella, har fått en ökad betydelse för

skolpolitiken då det finns en ökad aspiration från staten att få mer centraliserad

styrning av skolans innehåll. Skolans uppdrag har alltid, som redogjorts för här i

den historiska tillbakablicken, varit att utbilda och förbereda unga för arbetslivet

men författarna menar att den aspekten av skolans uppdrag har tagit en mer
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styrande roll för utbildningen. Det som driver denna utveckling förklarar de som

följande:

Vad som framför allt präglar denna inriktning på marknad, fritt val av skola och

ansvarsutkrävande är en uppfattning om kunskap som nytta och ett medel för att nå andra mål i

stället för att förstå kunskap som ett värde i sig. En sådan instrumentalism i synen på kunskap

förändrar själva konstruktionen av läroplanen. (Sundberg & Wahlström, 2016, s.276)

Om en marknadsrationalitet som beskriven av Sundberg och Wahlström har

inflytande över skolan kommer vikten av kunskapsmätningar öka för att skolan

ska ses som ett lyckat kunskapsföretag. Skolan ska leverera de kunskaper som

varje individuell elev behöver för att nå sitt mål, kunskapen blir instrumentell då

värdet av kunskapen i sig minskas och görs till ett verktyg som behövs för att

elevens kompetens ska kunna mätas och säljas. Därför har förmågor, eller

generella kompetenser som Sundberg & Wahlström beskriver det, premierats över

ämneskunskaper för att generella förmågor bättre motsvarar det som marknaden

efterfrågar.

3.2 Forskning kring samhällskunskapens utveckling och

betydelse.

“Samhällskunskapen kris”, så heter det kapitel som skrivits av Gustavsson (2014)

där han behandlar frågan kring vad ämnets roll och funktion har idag utifrån

grundtanken att samhällskunskapsämnet är starkt kopplat till samhället i stort. De

förändringar, upphoven till det som Gustavsson benämner som en kris, är

grundade i ett paradigmskiftet i samhället från det “moderna” till det

“senmoderna”. I sitt moderna skede hade samhällskunskapen stor legitimitet då

den var en nödvändig port för elever, för att de skulle lära sig att med en

samhällsvetenskaplig grund se världen som den är. Där fanns således faktum om

världen (kunskaper) som elever behöver för att kunna frigöras från sin enskilda

bakgrund. I den senmoderna samhällskunskapsundervisningen har synen på vad

är behövlig kunskap ändrats.
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Den samhälleliga efterfrågan på ändamålsenlig kunskap om samhället hindrar

samhällskunskapen att formera ett kritiskt frigörande innehåll där kunskapen om samhället inte

har något givet mål eller omedelbart och tydligt kan kopplas till ett användningsområde för

individen. (Gustavsson, 2014, s.277)

Det som lärs ut ska följa vad som efterfrågas av samhället och individen, det ställs

ett krav på att kunskaperna ska ge ett resultat och ha ett färdig definierat mål för

vad kunskaperna behövs till. Då det finns ett redan definierat mål för vad eleverna

ska kunna och vilka värderingar de ska få utav undervisningen, ett mål satt av

samhällets normer och individers efterfrågan, så försvinner den frigörande

potentialen ur ämnet. Frigörelse, enligt Gustavsson, innebär i detta avseende

samhällskunskapens möjlighet att genom undervisning om materiella samhälleliga

villkor och begrepp för att analysera och förstå dessa, skapa elever som kan se

bortom sina egna partikulära villkor eller framställda världsbilder för att se

världen som den faktiskt är och föra en diskussion om hur den borde vara utifrån

det.

I en studie av Sandahl (2015) hänvisar denne till Englund som, likt Gustavsson,

kritiserar skolan för att vara ordnad efter att främst socialisera eleverna in i ett

samhälle efter normativa värderingar för hur de bör tänka och hur en demokrati

bör fungera. Risken, som Sandahl ser som befogad, är att samhällskunskapen

förlorar förmågan att frigöra eleverna och ge dem verktyg för att utveckla

samhället och kritisera den rådande diskursen. Genom att i samhällskunskapen

låta elever lyfta in egna erfarenheter eller världsföreställningar kan dessa mötas

och få motstånd, vilket kan leda till en frigörande undervisning som ger eleverna

en djupare förståelse för sin egen värld och hur de kan påverka. Dock framhålls

det att exempel från världen som för eleverna tidigare var okända kan öka deras

förmåga då de ges perspektiv och kunskaper som de i sin egen världsföreställning

inte kunde möta. Kritiken av skolans indoktrinering komplementeras dock av

följande utlåtande:
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Å andra sidan är det inte nödvändigtvis bara en överföring av värden som sker i skolan. I denna

avhandlings delstudier finns gott om exempel på variation – skolans verklighet låter sig med

andra ord inte sammanfattas i kritiska studier av läro-, ämnes- eller kursplaner. (Sandahl, 2015)

Att påstå att skolan kan studeras och förstås utifrån styrdokument är att förneka

skolans komplexitet i vad som påverkar den, det som står i kursplanen blir endast

en mindre del i det stora hela. I den mån som kursplanen påverkar skolan och

undervisningen ska det även då tilläggas att kursplanen, oavsett dess tydlighet,

kommer tolkas av den enskilde läraren och omsättas i dennes förståelse ut av

ämnet.

3.3 Kursplanens roll i praktiken

I sin studie från 2015 utgår Jonasson Ring från en senmodern verklighet där

globalisering och digitalisering är två centrala begrepp. I studien försöker

författaren att svara på frågan hur samhällskunskapen kan möta en senmodern

verklighet, hur demokratiuppdraget påverkas och hur undervisningen behöver

utformas därefter. Som teoretisk utgångspunkt redogörs det för fyra förmågor/

kompetenser som anses vara väsentliga förmågor för att individen ska kunna

navigera sig i ett senmodernt demokratiskt samhälle. De fyra förmågorna,

medborgarkompetenser som författaren uttrycker det, är perspektivtagande,

kritiskt tänkande, reflexivitet och reflektion samt självständighet.

Medborgarkompetenserna är utgångspunkten i intervjuer med lärare i

samhällsvetenskap som själva får beskriva hur de arbetar med dessa kompetenser

i sin undervisning. Samtliga lärare i studien arbetar medvetet mycket med dessa

förmågor och instämmer att det är viktiga kompetenser i samtiden och för

framtiden. De deltagande lärarna anger hur, vilka metoder som används för att

utveckla kompetenserna, och i vilket innehållssammanhang som kompetenserna

huvudsakligen förekommer. Innehållet som ger kontexten för förmågorna varierar

men det som blir tydligt är att eleverna ofta uppmuntras att lyfta in sin egen

verklighet och utgå från den i sitt arbete. I intervjuerna framkommer även en

samstämmighet kring att förmågorna kräver ett innehåll, objektiva
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faktakunskaper, för att en givande diskussion, analys eller annan förmåga ska

kunna användas. Det som deltagande lärare dessutom lyfter fram som viktigt i

samhällskunskapen är perspektiv från lokal, nationell och internationell eller

global nivå för att förbereda eleverna för ett mångkulturellt samhälle och

internationellt utbyte..

Jonasson Rings studie visar på två trender för kunskapen i samhällskunskapen,

dels att kompetenser eller förmågor har en stor roll i undervisningen, vid sidan av

faktakunskaperna. Dels att kunskapen anses komma inifrån och skapas av

eleverna, genom samtal eller argumentation såväl som olika perspektiv från

världen.

Sandahl, som Jonasson Ring även har hänvisat till, gör i sin studie ett antagande

om två (varav den andra kategorin egentligen en sammansättning av fem olika

nivåer) ordningar av kunskaper. Den första ordningens kunskap är den

faktabaserade, som går i linje med vad lärarna i Jonasson Rings studie beskrev

som den nödvändiga grunden för någon form av undervisning. Andra ordningens

kunskaper är således de förmågorna som ska utvecklas kring studier av första

ordningens kunskaper, förmågor som krävs för att eleverna ska förstå ämnet

samhällskunskap och samhällsfrågor (Sandahl, 2015).

Sandahl (ibid) hävdar dock att det finns en spänning inom ämnet då kunskaperna

kan bli en utmaning för lärarna då det å ena sidan måste finnas en verklighet som

går att definiera objektivt, kunskaper som befästa sanningar och normativa

värderingar som de unga ska fostras till. Å andra sidan ska dessa kunskaper sättas

i perspektiv, tolkas och kritiskt resoneras kring vilket kan leda till en

legitimitetskris för ämneskunskaperna eller en kris inom det demokratiska ideal

som eleverna ska fostras till samtidigt som de ska kunna kritisera det.

Avslutningsvis vill jag lyfta en studie av Lindmark (2013) där denne undersöker

vilka ämneskonceptioner som finns bland lärare i samhällskunskap på gymnasiet,

vilket går utom denna studies fokus på grundskolan men det finns generaliserbara

slutsatser att dra därifrån. Lindmark använder sig både av enkäter där lärarna ska
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självvärdera sin undervisning och vilken syn de har på ämnet och vilka kunskaper

som det bör innefatta samt skriftliga prov som är inskickade av deltagande lärare

som svarat på enkäten. Ur denna metodkombination kan Lindmark dra slutsatser

om förhållandet mellan lärarnas avsedda undervisning, vilka kunskaper de uppger

som centrala i deras undervisning, och vilken kunskap de faktiskt efterfrågar hos

sina elever i skriftliga prov. Fyra ämneskonceptioner ställs på förhand upp av

Lindmark som kategorier där lärarna ska placera in sin egen ämneskonception, de

fyra är fakta- och begreppsinriktad, värdegrundsinriktad, samhällsanalytiskt

inriktad och medborgarfärdighet inriktad konception.

Resultatet visar att både enkäterna och de insamlade proven visar på att en

majoritet av lärarna sätter den fakta-och begreppsinriktade konceptionen främst

och har den som mest förekommande inslag i sin undervisning. Den

samhällsanalytiska intar en andra plats och framhålls som ett viktigt komplement

av fakta som krävs för att ämnet ska fylla sitt syfte och ha en legitimitet.

Samtidigt visar proven att just den analytiska delen, de något mer avancerade

kompetenserna som krävs för att förstå samhällsvetenskap, i prov kan förekomma

som en nivå separat från faktadelen som ger eleven möjlighet att nå högre betyg.

De analytiska förmågorna blir således inget krav för att få ett godkänt betyg i de

fallen.

Lindmark resonerar själv kring faktumet att det är skriftliga prov som analyseras,

att det då är logiskt att faktakunskaper premieras då analytiska förmågor bättre

examineras i andra provformer såsom grupprojekt. Däremot visar studien ändå en

anna intressant tendens, i jämförelse av lärarnas prov med deras egna utsagor så

förekommer den medborgarkonceptionella inriktningen inte alls i den utsträckning

i proven som de själv berättar i enkäten.
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4. Teori
För att förstå den förändring som skett i kunskapssynen i skolan behövs en

överblick för att förstå förändringen av värderingar i samhället som helhet.

Teorierna som kommer att användas i analysen, för att synliggöra kunskapssynen i

ett samhälleligt sammanhang, är idealiserade föreställningar av samhället och

förändringar som skett under de senaste decennierna. Modernitet och

senmodernitet ska inte ses som två polariserade ideologier utan kan visa på en

förändring och utveckling i samhället från modernitet till senmodernitet. Dessa

två idealtyperna är grunden för att diskutera den utvecklingen som går att se idag i

skolan.

För att vidga begreppet “kunskapssyn” kommer även Aristoteles teori om tre olika

former av kunskaper att appliceras i studien.

4.1 Idealtyper

Max Weber lanserade det sociologiska begrepp som ofta används för studier av

samhälleliga fenomen, idealtyper. En idealtyp är i grunden en förenkling och

renodlad variant av det verkliga tinget eller fenomenet som skapas i syfte för att

visa specifika egenheter av fenomenet (Nordin, 2013). I denna studie används

idealtyper, teorier om det senmoderna- samt det moderna samhället, där särskilda

drag överdrivs i sin omfattning för att förändringar mellan de två samhällstyperna

ska framstå tydligare.

4.2 Moderniteten

Det moderna eller moderniteten är en idealtyp, ett sociologiskt begrepp som kan

användas för att beskriva ett visst samhälle och ideologi. Bauman (1997)

använder begreppet modernitet, eller fast modernitet, som en beskrivning av den

ideologi som han såg som rådande i västerländska samhällen under 1900-talets

mitt. Moderniteten, enligt Bauman, grundar sig i en vetenskaplig rationalitet, det

han liknar vid det konstanta och fasta, som ska möjliggöra utveckling av
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samhället och frigörelse av människan. I det moderna samhället finns således

faktum om världen och människor kunde se verkliga strukturer i samhället genom

att använda samhällsvetenskapliga begrepp och verktyg . Skulle då människan

lära sig om dessa strukturer som finns i samhället så kan denne använda denna

kunskap för att frigöra sig från dessa villkor som strukturerna skapar, detta syftar

till sådant som kulturella, ekonomiska, sociala eller andra förväntningar och

strukturer som en individ kan födas in i och förväntas infinna sig i (Bauman,

1997). Detta förhållningssätt till verkligheten, som en värld som går att studera,

möjliggör att individer samlas och får en gemenskap i detta vetenskapliga

förhållningssätt. Med detta gemensamma språk kan därför samhällen utvecklas

framåt och öppnar för en självreflektion. Biesta (2006) beskriver detta

vetenskapliga förhållningssätt, den moderna ideologin, som ett subjekt eller

närmare bestämt det stora subjektet. “Det var den punkt från vilket världsalltet

kunde rubbas” (Biesta, 2006, s.39), beskriver Biesta den roll och potential som

subjektet en gång hade. Det går i linje med vad Bauman skulle beskriva som

modernitetens anspråk på konstanta och universella sanningar om världen.

Skolan kan statuera som ett exempel på ett av modernitetens stora samhälleliga

projekt. Skolan som institution har funnits i Sverige långt innan det svenska

samhället kan sägas träda in i någon form av modernt samhälle men dess

utformning blir starkt präglad av den moderna ideologin. En av skolans betydande

reformer sker år 1962 då det svenska skolsystemet övergår till enhetsskolan.

Tidigare hade grundskolan utgjorts av olika skolformer, vanligt var även en

uppdelning mellan könen med särskilda skolor för flickor (Lundgren et.al, 2014).

I enhetsskolan blandades pojkar och flickor i klasserna, samma blandning i

skolorna skedde även mellan olika samhällsklasser när det inte gavs några

alternativ till den nya grundskolan. Skolreformen som skedde under 1960-talet var

således en tydlig del av det moderna projektet genom att skolan gavs uppdraget att

vara en viktig grundbult i att bryta ner skillnader mellan olika samhällsklasser,

religioner, kön eller andra identitetsmarkörer som tidigare spelat roll för barnens
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utbildning (Gustavsson, 2014). Den moderna skolans uppdrag att fostra eleverna

till en tilltro och tillhörighet till välfärdsstaten återfinns i grundskolans läroplan.

Den enskilda människan är medlem av skilda gemenskapskretsar. Dessutom är hon

samhällsmedlem såväl i den nationella som i den internationella gemenskapen. För att hon

skall kunna finna sig tillrätta i tillvaron, måste hon redan under skoltiden få öva sig att leva och

verka i gemenskap med andra och förbereda sig för sin roll som aktiv medborgare i

morgondagens samhälle, som betydligt mer än det nuvarande kommer att kräva samverkan och

solidaritet mellan människorna. (Skolöverstyrelsen, 1962)

Biesta diskuterar kring utbildningen roll i detta moderna samhälle med referensen

till Bauman, han ser skolans självklara roll i det moderna samhället som är att

befria barnen från deras individuella bakgrund genom “att sätta dem i kontakt

med generell och rationell ståndpunkt” (Biesta, 2006, s.59). Gustavsson (2014)

förtydligar detta uppdrag i sin beskrivning av den moderna skolan:

Den moderna skolans sociala och politiska funktion var inte att lyfta och emancipera enskilda

och utpekade grupper av underprivilegierade och undertryckta, utan att frigöra alla, själva

människan. Det var inte de partikulära behoven och intressena hos kvinnor, invandrare,

minoriteter, fattiga eller ens hos arbetarklassen som ett genomgripande utbildningssystem

skulle möta, utan det var själva samhällets sociala och ekonomiska framsteg och befrielse som

var själva kärnan i den universalistiska ambitionen (Gustavsson, 2014, s.271).

Modernitetens skola var invasiv, den skulle vara en gemensam upplevelse för alla

framtida medborgare i samhället och således bidra till den gemenskap som

samhället försöker skapa. Det som skulle anses vara nedärvda identitetsmarkörer

skulle raseras i förmån och tilltro till att denna utrationalisering skulle skapa bättre

liv för alla. I sitt utopiska uppdrag skapar dock denna ideologi sin egen

problematik, gränsen mellan universalism och förtryck kan bli suddig (Hirdman,

2018). Eller som Biesta lyfter fram, återigen med referens till Bauman, blir

främlingen, de som inte infinner sig i det universalistiska projektet, ett problem

som det moderna samhället inte kan bemöta.
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4.3 Senmodernitet

Senmoderniteten kan ses som en oundviklig följd av modernitetens

frigörelseprojekt. Moderniteten ville uppnå frihet för medborgaren genom

byråkratisk styrning och universalism men kan just där genom ha skapat en

ofrihet hos människor (Bauman 1997). Den ordnande värld som moderniteten

erbjöd gav trygghet men även vantrivsel i denna allt för ordnande och

tillrättalagda tillvaro (Hirdman, 2018). Senmoderniteten kommer så att styras av

en annan rationalitet, en som bättre identifieras genom lust, decentralisering och

individuell frihet över det kollektiva (Bauman, 1997). För att jämföra med

modernitetens konstanta ofoglighet, det som Bauman benämner som det “fasta”,

är flexibiliteten det mest konstanta i senmoderniteten, därav ger han denna

utveckling av moderniteten epitetet “flytande” (Bauman, 1997).

Giddens (1991) lyfter fram (den reflexiva) självidentiteten som det centrala för

människan i senmoderniteten. Skiftet har således gått från ett medborgerligt ideal,

där identitetens återfinns i individens sammanhang till andra (kollektivet), till ett

självcentrerat ideal där det egna livsprojektet, den reflexiva identiteten, blir

grunden för identiteten. Samtidigt som den egna livsberättelsen blir grunden för

någon för av kontinuitet i den senmoderna individens liv så tvingas denne välja

sin livsstil bland en mängd alternativ. Giddens nämner massmedier och

globalisering som en orsak till detta frenetiska livsstilssökande, att plats och tid

har flyttats och splittrats mellan det lokala och globala. Det finns dock

standardiserade tendenser i form av senmodernitetens grundläggande strukturer,

kapitalism och kommodifiering. Bauman (2007) beskriver detta, kommodifiering,

som en central del av senmoderniteten och applicerar begreppet vidare för att

beskriva människors förhållningssätt till sig själva. I det senmoderna samhället är

inte bara konsumtionen det huvudsakliga syftet för människan utan själva

människan har blivit en vara och individer tänker därför kring den egna

identiteten som ett varumärke (Bauman, 2007). Henreksson (2017) menar att

samma tendens återfinns i skolans generella styrning, där den moderna skolan
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hade en politisk styrning har den senmoderna skolan en marknadsstyrning.

Skolans uppdrag i det senmoderna samhället blir att svara till individens behov

istället för att fylla ett uppdrag åt staten för att göra individen till medborgare.

Som även Ekman och Pilo (2012) beskriver det har kunskaperna blivit en vara

som individen ska kunna visa upp och använda i försäljningen av sig själv. Det är

i ljuset av denna marknadsrationalitet som decentralisering av organisationen blir

logisk för att göra skolorna mer dynamiska och skapa konkurrens. Genom

konkurrens ska utbildningen förbättras och bättre möta de krav som eleverna kan

ställa som konsumenter. Samma rationalitet leder även till kravet på kontroll av

utbildningar. När kunskapen och utbildningen blir en handelsvara krävs det ett

system för att kontrollera och jämföra dem. Utbildningar behöver följa samma

system som andra varor, det vill säga att konsumenten behöver veta tydligt vad

denne köper för att kunna godkänna villkoren och ställa den mot andra alternativ.

Av den anledningen blir sådant som betyg eller andra mätningar av skolan

viktigare för att mäta dess måluppfyllelse och om den uppfyller marknadens

förväntningar.

4.4  Episteme, techne och fronesis

Aristoteles såg att det fanns olika former av kunskaper, knutna till olika syften.

Episteme är det som kan liknas vid det som är en traditionell och definitiv form av

kunskap, det som går att bevisa. Gustavsson (2002) liknar episteme vid

vetenskaplig och teoretisk kunskap som används av människan för att beskriva sin

omvärld. Techne är den kunskap som är ändamålsenlig, Aristoteles använde

techne för att förklara den kunskap en hantverkare besitter då den producerar.

Kunskaperna är både teoretiska, det krävs ett mått av vetande för att veta vad

handlingar leder till och hur de hänger samma, men även praktiska i sina krav på

färdigheter (ibid). Den tredje kunskapen fronesis är bäst liknad vid praktisk och

mellanmänsklig klokskap. Konkret skulle kanske fronesis vara den kunskap vi

förväntar oss att politiker använder för att leda ett samhälle och visa ödmjukhet

för sina medborgare samtidigt som valen de gör avgörs av mer än publikens jubel.
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Även om denna teori om kunskaper och dess olika syften är gammal så är den än

idag relevant för att studera kunskaper och uppdelningen gör ännu avtryck i hur vi

tänker kring kunskaper. Lundgren et al, (2014) närmar sig samma fördelning och

innehåll i sitt resonemang kring vad som utgör skillnaden för utbildning och

bildning. Paralleller kan dras mellan utbildning som ändamålsenlig, en utbildning

genomgås för att uppnå en viss kunskap och få bevis på att individen besitter just

denna kunskap, vilket liknas vid techne. Bildning däremot ska vara fortgående

och ge kunskaper som öppnar för fortsatta studier av världen, det vill säga utan ett

odefinierat mål för kunskapen.

Gustavsson (2002) avslutar sin redogörelse av Aristoteles tre kunskapsformer

genom att påpeka det, som han även så hävdar borde vara ett uppenbart påstående,

att skolan självfallet borde (vilja) uppnå samtliga tre kunskaper hos sina elever.

Men är Gustavssons påstående så givet, vill och kan skolan ens försöka ingiva allt

detta hos sina elever?
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5. Metod och material
Att studera skolans kunskapssyn är komplext då flera aktörer påverkar vilken

kunskap som förmedlas. Rimligen spelar lärarutbildningarna en väsentlig roll när

de formar dem som kommer vara verksamma inom skolan. Sedan finns det även

olika pedagogiska förhållningssätt som avgör hur kunskap tolkas och prioriteras,

Montessori och Waldorf för att nämna några. Det är ett komplext fält men som

Linde (2012) säger så bör läroplanen och kursplanen ha en betydande roll i

utformandet av kunskapssynen i skolan. Läroplanen går att läsa som ett dokument

av sin tid, som ett samhälles samlade tankar kring vad som anses vara kunskap i

den tiden när läroplanen skapas. Därav kommer en diskursanalys appliceras för att

studera vad kursplanen samt läroplanen uttrycker explicit och implicit om

kunskap.

5.1 Diskursanalys

Diskursanalys syftar till att studera språket som används och vilken inre världsbild

som språket kan ge uttryck för (Alvesson & Sköldberg, 2008). Att studera

diskurser innebär inom samhällsvetenskapen att försöka begreppliggöra sociala

praktiker eller tendenser som uttrycks i språkbruk eller annan social

kommunikation (Boréus & Bergström, 2018). Diskursanalysen gör antagandet att

språket som verktyg inte nödvändigtvis är neutralt eller objektivt, det är formande

och beskriver en uppfattning om världen. I en kontext där språket kan forma våra

världsuppfattningar är diskursanalysen vanligtvis riktad mot frågor om makt, den

som bestämmer diskursen har makt över att forma hur andra förstår världen

(Boréus & Bergström, 2018). Diskursanalysen kan även användas för att studera

hur detta maktförhållande ser ut, om några missgynnas, om några drar fördelar

eller hur olika parter på andra vis påverkas. Däremot kan inte och bör inte

diskursanalysen svara på några frågor om orsaker eller verkan till fenomenen. En

kritik mot metoden som också bör nämnas är i vilken utsträckning som språket

verkligen har makt och att detta även bör ses som relativt då flera faktorer/aktörer

kan ha påverkan. Det är sällan en diskurs är allenarådande utan motsägande eller
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parallella idéer inom fältet. Denna studies objekt, kursplanerna, är en uppenbar

maktfaktor inom skolväsendet men det finns flera faktorer som kan påverka

kunskapssynen i skolan.

Den diskursiva analysen är ett fält utan tydliga ramar för arbetsprocessen och hur

en analys ska genomföras. Risken denna metod medför är att tolkningar och

analyser lätt kan bli influerade av den egna förutfattade bilden, jag ska därför vara

öppen med att tolkningar i denna studie kan vara utsatta av omedvetna

föreställningar från mig som författare.

5.2 Materialet

Det huvudsakliga material som ska studeras är Skolverkets kursplan för ämnet

samhällskunskap för årskurserna 7-9 i grundskolan. Den nu gällande kursplanen,

läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshem 2011, kommer jämföras

med den reviderade versionen som blir gällande från och med första juli 2022.

En orsak till revideringarna ska enligt Skolverket vara för att jobba för att

kursplanerna ska vara fortsatt relevanta till den verklighet som de ska förbereda

eleverna för. Samt ska ändringarna ha skett för att kunskapskraven ska bli bättre

som arbetsverktyg för lärare vid bedömning. Genom att kunskapskraven har

kortats ner ska det öppna för en mer varierad form av bedömning men framför allt

för att betygen ska bli mer rättvisa och tillförlitliga. Generellt, med variation

mellan olika ämnen, har även syftet och det centrala innehållet förtydligats för att

bättre fånga ämnets syfte och karaktär. Över lag har även större vikt lagts vid

fakta och förståelse i samtliga ämnen. Progressiongraderna mellan de olika

stadierna har även setts över. Anna Ekström, utbildningsminister då revideringen

röstades igenom, kommentar varför ändringarna behövs “Svensk skola ska bygga

på kunskap och bildning. Då behövs tydliga styrdokument. Med de ändringar som

vi nu gör betonas faktakunskap mer.”(Regeringen, 2020). Utformningen av

kursplanerna är oförändrade och följer den struktur som inleddes i och med Lgr11.

Trots detta så kommer den reviderade läroplanen att få nya förkortningar, “Lgr11”
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kommer ersättas av “Lgr 22” då förändringarna kan räknas som omfattande. Det

ska även nämnas att regeringen har gett förslag på ändringar i hur betygen sätts

för att betygen bättre ska spegla elevernas kunskaper. Skulle detta förslag som

regeringen ännu inte fattat några beslut om (denna studien görs i december 2021),

röstas igenom kommer även dessa förändringar gälla från och med första juli

2022.

5.3 Avgränsningar

Det är huvudsakligen endast två dokument, med undantag för komplementära

dokument till kursplanerna såsom kommentarmaterial eller utlåtanden från

skolverket, som kommer att studeras. Detta innebär ett mycket begränsat

materialunderlag för studien men detta kan motiveras utifrån två principer.

För det första vill jag mena att dokumenten är av sådan betydelse att djupt

ingående studier av formuleringar i språket kan vara lämpliga. Kursplanerna är

centrala för samtliga lärares arbete, utformningen av deras undervisning och hur

de förhåller sig till kunskap. Även om det finns studier som visar att ett skolämne

och undervisningen i det påverkas av den enskilde lärarens erfarenhet och

identitet (Lindmark, 2017). Oavsett den enskilde lärarens erfarenhet och

konception av ämnet måste denne förhålla sig till och motivera all sin

undervisning utifrån det som står skrivet i kursplanerna och styrdokumenten har

en väsentlig roll även enligt lärare (Öberg, 2019). Som flera andra (Lundgren et.al

2014, Linde 2012) har hävdat har styrdokumenten dessutom fått en ökad

betydelse i diskursen under senare år . Även små språkliga ändringar kan således i

ett dokument som kursplanen, som tolkas och förstås av alla lärare, få stora

konsekvenser för hur samhällskunskapsundervisningen sker därmed även hur

framtidens medborgare (eleverna) förstår samhället.

För det andra medför den valda metoden diskursanalys ett positionstagande som

antar att språket har en stor betydelse för att forma hur människor förstår världen

(Boréus & Bergström, 2018). Språket ses inte som något strikt objektivt som ska
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beskriva verkligheten utanför, språket kan implicit ge uttryck för inre

föreställningsbilder. Närmare studier av begrepp och formuleringar av kunskap i

dokumenten kan ge en bild av hur skolverket framställer samhället och

människans roll där i.
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6. Resultat och analys
Resultatet av diskursanalysen redovisas här efter teman som har framstått under

analysen gång.

6.1 Från kompetenser till kunskaper

Lgr11 har av flera kritiserats för att vara för detaljstyrd och omfångsrik, bland

annat av Skolverket själva som uppger detta som en av anledningarna till

revideringen. Efter det inledande stycket om ämnets syfte (som är nästan helt

oförändrat) följer det centrala innehållet som i Lgr11 sammanfattas i sex punkter.

Dessa punkter är formulerade som förmågor som eleven ska utveckla. Varje punkt

inleds av verb som att analysera, reflektera, söka och uttrycka samt följt av

ytterligare förmågor som att kritisk granska och värdera. Henreksson m.fl. (2017)

menar på att denna formuleringen av kunskaper som förmågor är en del av den

senmoderna konceptionen av kunskap. Som författarna beskriver det visar dessa

kompetensers framhävda ställning att samhällskunskapsämnet har gått mot att bli

generaliserbart, att dess innehåll ska legitimeras genom en användbarhet inom

andra områden. Detta stöds av Gustavssons (2014) tes om hur

samhällskunskapsämnet har förlorat sin legitimitet och därigenom fått ett ändrat

syfte.

I Lgr 22 är det centrala innehållet förkortat och de sammanfattade punkterna

halverade. Kompetenserna som var inledande i varje stycke har förminskats till att

endast vara formulerade i den tredje punkten som är “förmåga att analysera

samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika

källor” (Skolverket, 2019). Föregående två punkter i det centrala innehållet inleds

i stället av “kunskaper om”. Skolverket menar att detta är för att lyfta fram fakta

och förståelse inom ämnet eftersom ämneskunskaper har “ett värde i sig”

(Skolverket, 2021), en skarp kontrast i jämförelse med synen på

ämneskunskapernas värde som var mer frånvarande i Lgr11. Det nya

kunskapsbegreppet som att kunna fakta om världen går att likna vid
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epistemologiska kunskaper (Gustavsson, 2002). I en strikt mening var det

episteme som Aristoteles beskrev obestridbart genom logik men i en vidare

mening är en jämförelse möjlig. Här blir det en tydlig skillnad mot Lgr 11 där,

som även Gustavsson (2014) har redogjort för, techne har större framtoning i det

att kunskapen ses som produktionen och omsättningen av förmågor.

Den epistemologiska kunskapen kan vara en rörelse mot att likna den

kunskapssyn som Gustavsson sett i skolan under modernitetens inflytande, att

kunskaper har ett inneboende värde som inte går att på förhand definiera. Det är

även ett brott från den senmoderna kunskapsrelativism som Henreksson m.fl.

(2017) ser som styrande i Lgr11 där makten över att bestämma vad som bör vara

väsentlig kunskap inom ett ämne är decentraliserat och subjektivt. Det skulle

kunna ses som att det har blivit en stabilisering av kunskaperna i Lgr22 i

jämförelse med Lgr11 där kompetensbegreppet användas “som ett uttryck för en

osäkerhet om vilken kunskap som ska eftersträvas i en värld där kunskapens

struktur, organisering och tillgänglighet snabbt förändras” (Lundgren et.al, 2014,

s. 130).

6.2 Kunskap för bedömning

Kursplanernas användbarhet som arbetsverktyg för bedömning ska har varit en av

det huvudsakliga grunderna för revidering av Lgr11 (Skolverket, 2021). Huruvida

den nya kursplanen verkligen kommer underlätta betygsättningen för lärare är

utom denna studies gränser, däremot bör frågan ställas vad “underlätta” innebär.

I ett nytt förslag från regeringen (2021) ska skollagen ändras så att betygen bättre

speglar elevers kunskaper och således blir mer rättvisa. Skolverket trycker på

samma argument till förändringar, betygen måste bli mer rättvisande. Av den

anledningen har kunskapskraven kortats ner i Lgr22 för att öppna upp för mer

varierade bedömningssituationer. Kunskapskraven som de är formulerade i Lgr11

utgår från de kompetenser/förmågor som är ledande även i det centrala innehållet,

därför begränsas bedömningsformatet av kunskapen till att bedömningen ska ske
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genom att eleven uppvisar den eftersökta förmågan. Kunskapskraven innefattas av

samma kritik av Lgr 11 som tidigare nämnts, överdriven detaljstyrning som

skapar tolkningsfrågor i bedömningen.

Att underlätta betygssättningen betyder att läraren i Lgr 22 har större inflytande

över hur bedömningen sker samt att lärares bedömningar ska bli mer

överensstämmande då kunskapskraven har mindre utrymme för tolkning av vad

kunskap är.

Uppenbart är en fortsättning i Lgr22 av det som flera (Gustavsson, 2014,

Henreksson, 2017) pekat ut som ett av skolans huvudsakliga syften i det

senmoderna samhället, att betygsätta. Betygen blir betydande för den senmoderna

människan för att denne ska kunna vara del av ett kunskapssamhälle och för

kommodifieringen av identiteten. Den nuvarande läroplanen kan tyckas lämna

mycket utrymme för lärarens professionella avvägning och kunnande i

betygssättningen, betygsgraderna utgörs av värderingsord som den professionelle

läraren ska kunna avväga. Däremot har det parallellt med Lgr11 vuxit fram allt

fler nationella måttstockar för betyg och kunskap som kommit att få allt större

betydelse för skolans arbete. Englund (2012) beskriver denna paradoxala

utveckling av frihet och styrning på följande sätt:

...den arsenal av åtgärder som riktar sig till den kommunala nivån och skolans professionella

betraktas inte bara som stöd utan också som ett uttryck för bristande tilltro till deras förmåga

att hantera skolans kunskapsfrågor. (s.12).

Henreksson (2017) är tydlig med samma budskap, mätningar som exempelvis

internationella PISA och de nationella proven i Sverige har fått stort inflytande på

skolan och synen på dess uppdrag.

I den nya kursplanen har mätbarheten funnits med som en självklar förutsättning

sedan början, det har gjorts tydligt av Skolverket. I den reviderade kursplanen blir

denna trend mot mätbarhet ännu tydligare i och med förenklingen av bedömning

samt konkretiseringen till “kunskaper om” som tycks mer mätbart än förmågor.
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Detta går i linje med den marknads rationalitet som är del av senmoderniteten.

Intressant är även den begreppsliga ändring som kan komma att genomföras om

det förslag från regeringen (som tidigare nämnt) genomförs, “kunskapskraven”

kommer då ersättas av “betygskriterier”.

6.3 Vilka kunskaper behöver en medborgare?

Samhällskunskapsämnets syfte är att förbereda eleverna för det samhälle som de

förväntas vara en del av, det som Sandahl i sina många studier inom ämnet har

kommit att beskriva som medborgarbildning. Hur samhället framställs i

läroplanen och vad en medborgare följaktligen bör kunna kan avslöja en del av

vad som anses vara kunskap. När Sandahl (2014) gjorde en studie av

samhällskunskapen och historieämnets roll i gymnasiet beskrev han vem en

medborgare i samhället är enligt kursplanerna från 2011:

Medborgaridealet tycks reducerat till en analytisk medborgare som betraktar

samhällsutvecklingen utan att egentligen vara deltagare och utan ambition att förstå andra

politiska ställningstaganden. Det samhällsvetenskapliga perspektivtagandet sträcker sig inte

längre än till ekonomiska, sociala och politiska aspekter. (s.76).

Detta går att relatera till den senmoderna skolan som Gustavsson (2014)

beskriver, anspråkslös på att vara del av den samhälleliga förändringen och endast

reproducerande av kunskaper och värden. Jonasson Ring (2015) instämmer med

Gustavsson i att skolan har kommit att endast reproducera befintliga kunskaper. Å

andra sidan menar Jonasson Ring i sin studie att förmågan som att just analysera,

kritiskt tänka eller granska är just det som gör att samhällskunskapen kan göra

elever till aktiva medborgare som kan producera. Det är dock emot vad skolverket

senare hävdat då dessa senmoderna kompetenser har getts bilden av att vara en

orsak till elevers bristande verkliga kunskaper om samhället under tiden av Lgr11.

Syftestexten i den nya kursplanen har genomgått samma ändring som hela

kursplanen, den är nedkortad och innehållet konkretiserat. Ämnesinnehållet är

trots förändringarna mestadels oförändrat men ett stycke står ut:
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Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att analysera samhällsfrågor ur olika

perspektiv samt möjlighet att utveckla förståelse för hur olika intressen och åsikter uppstår och

kommer till uttryck. Eleverna ska också ges verktyg att kritiskt granska hur olika aktörer

försöker påverka samhällsutvecklingen genom information, ståndpunkter och argument i olika

sammanhang och källor. Genom undervisningen ska eleverna vidare ges möjlighet att uttrycka

och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna

stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor (Skolverket,

2019). (Mina kursiveringar)

Skolverket gör här ett ställningstagande för vad som är medborgarnas roll och

potential i samhället. Det som Jonasson Ring beskrev som senmoderna

medborgerliga kompetenser ges fortsatt en ledande roll som viktiga kunskaper för

framtida medborgare. Eleven uppmanas att vara en aktiv, kritisk och reflekterande

medborgare som ska engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte, en mening

som ger antydan att medborgare har en roll utöver den reflekterande. Det strider

dock mot det som är uttryckt precis innan där förändringar i samhällsutvecklingen

beskrivs som följd av aktörer som påverkar genom information, ståndpunkter och

argument. Detta följer en senmodern konception för samhällsförändring där

samhällets villkor är utanför människans makt att förändra, istället ska samhället

ändras genom förändringar i hur villkor framställs. Denna bild av samhället som

något som människan inte kan styra finns vidare i det centrala innehållet för

årskurs 7-9, “migration till, samt integration och segregation i Sverige i dag”

eller “Orsaker till och konsekvenser av en ojämlik fördelning av inkomster och

förmögenheter mellan människor i Sverige och i olika delar av världen.”. Det görs

konstateranden om hur samhället är idag, som exempelvis segregation, utan att

uttrycka någon önskan till aktiv förändring.

Dessa mer objektiva kunskaper om världen skulle också kunna ses som att skolan

har återfått den maktordning i kunskapshierarkin den hade under moderniteten.

Detta är tvärtemot den senmoderna teorin om relativa kunskaper och en

decentraliserad ordning där skolan endast erbjöd ett perspektiv bland många

(Henreksson, 2017, Gustavsson 2014).
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6.4 Sammanfattning av resultat och analys

Sammanfattnings ska analysen av resultatet kokas ner och frågeställningarna ska

besvaras.

6.4.1 Frågeställning 1

Vilken/vilka skillnader finns i kursplanerna för samhällskunskap, i Lgr11 och

Lgr22 (gällande från och med hösten 2022), mellan vilken syn på kunskap som de

förmedlar?

Det har skett en förändring av kunskapssynen mellan kursplanerna i Lgr11 och

Lgr22. I jämförelse med den tidigare har Lgr22 en mer faktaorienterad

kunskapssyn där kunskaper om världen har lyfts fram medans förmågor för att

tolka världen har fått mindre utrymme. Bedömningen av kunskaperna har givits

en ännu mer betydande roll i den nya kursplanen. Detta ses som orsaken till den

nya faktaorienterade kursplanen då dessa kunskaper är lättare att förmedla i ett

bedömnings sammanhang. Att försöka placera in denna förändring i någon av

Aristoteles tre kunskapsformer blir svårt. I Lgr11 kunde kunskaperna tydligt

liknas vid den ändamålsenliga kunskapsformen techne. Däremot blir tolkningen

av kunskapssynen i Lgr22 tvetydig. Dels går det att se som att en fortsättning av

orienteringen mot techne då det finns ett ökat krav på att kunskaper ska kunna

bedömas, det vill säga att målet med kunskaperna är bedömningen. Dels kan

faktaorienterade kunskaper ses som en del i ledet för att utveckla en

epistemedriven kunskapssyn. I enlighet med episteme kan kunskaper om världen

ses som något med ett värde i sig självt då kunskaper behövs för att skapa

förståelse.

6.4.2 Frågeställning 2

Finns det kopplingar mellan kunskapssynen i samhällskunskapsämnets nya

kursplan och teorin om ett senmodernt samhälle?

Studien har visat att det finns paralleller mellan teorin om ett samhälleligt skiftet

från modernitet till senmodernitet och kunskapssynen som finns formulerad i
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skolans läroplan. Lgr11 har pekats ut som en senmodernt dokument där en

kunskapsrelativism har varit framträdande samt att kunskaperna har blivit

reproducerande. Samhällskunskapen har tappat sin producerade roll som den hade

under moderniteten och ger bilden av att samhällsutvecklingen är något som

människan inte kan påverka. Det går därför att göra en jämförelse mellan den

analyserade, kunnande och kritiska människan som beskrivs i kursplanen i Lgr22

och det senmoderna människoidealet. Samtidigt kan kursplanens kraftiga

nedskärning av detaljstyrning ses som en återgång mot de läroplaner som

författades under moderniteten. Detta för att läraren under Lgr22 kan få större

utrymme för en professionell tolkning av kursplanen utan lika många riktlinjer för

hur kunskaperna ska användas, såsom i Lgr11. Däremot kan även detta tvärtom

tolkas som ett försök att enbart få fram mer rättvisa betyg då de detaljrika

tolkningsytorna i kursplanens kunskapskrav har tagit bort. Vilket mer kan ses som

en del av en senmodern marknadsrationalitet.

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

35



7. Avslutning
En av de stora skillnaderna i kursplanen för samhällskunskap som lyfts fram i

studien är den förändrade formulering av vad kunskaper är, från

samhällsanalytiska förmågor till reella kunskaper om världen som den är. Denna

förändring kan mycket väl uppfattas som att ämnet har tappat just det som borde

utgöra samhällskunskapens essens, förmågor för att studera samhället som skiljer

det från att bara vara vardagligt prat om politik eller samhällets brister. Det finns

uttryck för oro, som till exempel en artikel i Skola och Samhälle (Tväråna, 2019),

att samhällskunskapen nu har förlorat sin kärna och reducerats ner till

kunskapsreproduktion. Efter denna studie vill jag hävda att det finns orsak för en

oro, om ämnets innebörd läggs i händerna på någon som inte är väl förankrad i

samhällskunskapsämnet och dess essens Reduktionen av detaljstyrning i

kursplanen kan även innebära en större handlingskraft för de professionella som

undervisar i ämnet. Dock kan reduktionen av detaljstyrning och tolkningsytor

även ses som en del att underlätta för bedömning, något som är i linje med

senmodernitetens krav på mätbara kunskaper.

Hur den nya kursplanen tas emot av undervisande lärare, hur den implementeras

och realiseras är något som framtida studier får undersöka. Det jag hoppas kunna

få sagt med denna studie är att fråga vad vi egentligen vill uppnå genom

samhällskunskapsundervisningen. Är det att ge kunskaper om samhällets

strukturer och brister så att eleverna kan navigera sig i detta som fungerade

medborgare? Eller vill vi skapa ett genuint intresse för samhällets strukturer som

sträcker sig bortom vad en medborgare har direkt användning av, kunskaper som

kan öppna upp för en utveckling av samhället? I min mening bör

samhällskunskapen försöka närma sig det tredje av Aristoteles kunskapsbegrepp

som jag ej funnit närvarande i kursplanerna, fronesis. Det skulle innebära ett

komplex uppdrag för samhällsläraren att försöka föda fram en förståelse för vad

som är goda handlingar i och för samhället hos elever men strävan bör vara just
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detta. Kanske skulle det hjälpa att motverka den handlingslösa medborgare som

kursplanen ser som framtidens medborgare.
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