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Inledning 

 

Eftersom globalisering, tillväxt och framsteg inte längre är enbart positiva 

begrepp, är det avgörande att stärka relationerna till den egna regionen och 

dess arv inom landskap, kultur och arkitektur med demokratiska värden samt 

knyta an till målen till den interkulturella bildningen. (Ministerium für 

Bildung und Kindertagesförderung, 2019, s. 6). [Egen översättning]. 

Citatet ovan är hämtat ur kursplanen i samhällskunskap för gymnasiet, dock inte 

den svenska utan från Mecklenburg-Vorpommern som ligger blott knappa 40 

sjömil söderut, tidigare juvelen bland stormaktstidens utomnordiska provinser. 

Citatet kan beskrivas som kritiskt mot den globaliserade värld som lever och 

frodas utanför den egna regionen. Det visar även vilken vision 

samhällskunskapsämnet ska skapa för och genom medborgarna i framtiden. 

Samhällskunskap är det verktyg som sedan ämnets frigörelse från historieämnet 

på 1960-talet, syftat att genom en kombination av kunskap och fostran, vara det 

verktyg som förbereder elever för ett demokratiskt deltagande (Christensen, 2015, 

s. 65). Samhället är inte ett begrepp som faller helt inom de nationella gränserna, 

utan det flyter från den lokala lilla gemenskapen upp till det globala 

världssamfundet. Dessa nivåer är inte oproblematiskt att förena, vilket tydligt 

framgår av ovanstående citat.  

Demokratiskt deltagande medborgare är förutsättningen för en fungerande 

västerländsk stat. Det finns forskning som visar att svenska ungdomar i framtiden 

skulle anamma odemokratiska värderingar. Skräckscenarier målas upp exempelvis 

radikalisering och våldsbejakande extremism ökar om det sjunkande intresset för 

demokratin hos ungdomar fortsätter (Lührmann & Lindberg, 2019). Är detta ett 

problem för skolan som institution eller för hela samhället? Enligt Gert Biesta är 

det problematiskt att föreställa sig att skolan själv kan skapa eller rädda 

demokratin. Den demokratiska utbildningens yttersta uppgift ligger hos samhället 

självt, inte hos dess utbildningsinstitutioner (Biesta, 2006, s. 109). 
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Ett problem när det gäller utbildning som produktion av den demokratiska 

medborgaren är att den idag har en individualistisk syn på demokratisk utbildning. 

Ett samhälle med en läroplan som inte tillåter människor att agera kan inte heller 

förvänta sig att skolor ska utbilda demokratiska medborgare åt dem (Biesta, 2006, 

s. 109). Detta faktum ifrågasätter inte föreliggande arbete, utan det som undersöks 

är vilka intentioner som ligger bakom formuleringarna i kursplanerna. 

Kursplanerna kan därmed ses som en barometer av ett samhälle och avslöja dess 

inneboende syn på sig självt (Gustavsson, 2014). Kursplanerna skapas inte av en 

enskild författare utan genom politiska kompromisser och sakkunniga tjänstemän. 

Kombinationen av dessa olika viljor gör läroplanen relevant för en analys för att 

se vilken politisk konsensus angående samhällets framtid som råder. Som framgår 

av det inledande citatet verkar framtiden något osäker i Mecklenburg-

Vorpommern, trots att det ligger i ett av världens rikaste länder med en relativt 

ohotad ekonomisk ställning globalt. Kursplaner kan därmed beskrivas som en 

politisk arena. Skolans mål är att förankra och utveckla förmågor hos dagens 

elever vilket innebär att de är redo att bli en del av samhällets ekonomi och 

arbetsmarknad i framtiden. “Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, 

förmedla kunskaper och förbereda dem för att verka i samhället” (Skolverket, 

2011). Det antyder att samhällsfrågor är av ekonomisk art och inte längre 

politiska. Vilken syn på framtiden står att finna i kursplaner i samhällskunskap på 

andra sidan Östersjön, ett land som är historiskt tätt förbundet med Sverige och 

fortfarande är tätt sammanflätade ekonomiskt och kulturellt? 

Ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv är det västerländska samhället inte längre 

ett modernt produktionssamhälle utan det har utvecklats till något nytt. Kärt barn 

har många namn bland andra; senmodernitet, postmodernitet, det andra moderna. 

Oavsett epitet finns indikationer på förändringar i samhällets grundläggande 

materiella förutsättningar. Skolan som institution är en del av denna förändring. 

Styrdokumenten har skiftat från ett förhållandevis kollektivistisk medborgarideal 

som kännetecknade det moderna samhället, i riktning mot ett mer individualistiskt 

medborgarideal (Christensen, 2015). I det moderna samhället var uppdraget för 

lärare i allmänhet och samhällskunskapslärare i synnerhet att fostra goda 
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demokratiska medborgare till ett aktivt deltagande i samhället (Alvén, 2019). 

Forskningen om den svenska läroplanen är gedigen, bland annat i Thomas 

Englunds Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension (2005). Forskning 

om de nordiska ländernas kursplaner i samhällskunskap finns i Anders Stig 

Christensen analys av kursplanerna i Skandinavien tillsammans med Brandenburg 

(Christensen, 2015). Endast en delstat representerar den tyska samhällskunskapen 

vilket ger en ofullständig bild. Till skillnad från de skandinaviska länderna har ett 

enat Tyskland inte historiskt förankrade rötter. Joakim Glaser visar hur 

komplicerat det är för forna östtyska medborgare att förena sin identitet med det 

härskande västtyska paradigmet (Glaser, 2011). 

Detta arbete undersöker den regionala platsens påverkan på aktuella kursplaner i 

samhällskunskap i tre utvalda delstater i Tyskland med olika historia och 

förutsättningar. Om det inledande citatets kritiska inställning mot globalisering 

och tillväxt syns i andra kursplaner. 
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Syfte 

Undersökningens syfte är att klargöra den regionala platsens påverkan på 

kursplanen i samhällskunskap på gymnasial nivå inom staten i utvalda tyska 

delstater. Religion, ekonomi, kultur och traditioner har många och långa lokala 

rötter i Tyskland. Jämförelsen mellan olika delstater undersöker skillnader och hur 

platsen eventuellt påverkar kursplanen. Utöver det så undersöks hur globalisering 

och individualisering tar sig uttryck i respektive kursplan. Syftet besvaras genom 

följande frågeställningar. 

Frågeställning 

Används samhällskunskapsämnets kursplaner för att betona ett regionalt samhälle, 

en nationalstat eller globaliserad värld, och på vilket sätt formuleras det i 

kursplanerna?  

Innehåller kursplanerna i samhällskunskap uttryck för ett bevarande av samhället 

eller önskad förändring, om så är fallet hur kommer detta till uttryck?  



 9 (48) 
 

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

Disposition 

En kort överblick av den tyska moderna historien samt en kort beskrivning av 

samhällskunskapsämnets ekvivalenter i Tyskland ges inledningsvis under 

rubriken historisk bakgrund. Kunskapsöversikten redovisar aktuell 

läroplansforskning i både dess utfall och i dess skapande varav den senare 

varianten är föremål för detta arbete. Arbetet lutar sig tungt mot Joakim Glasers 

avhandling vilken belyser diskrepansen i identitet mellan befolkningen i forna 

DDR och gamla Västtyskland.  

Metod beskriver hur kursplanerna analyseras kritiskt och jämförs för att visa 

platsens starka prägel på styrdokumenten. Materialet redovisar avgränsningar och 

motiverar de utvalda kursplanerna. Teorier om senmodernitet av Bauman och 

Habermas förklarar kursplanernas framtidsperspektiv om de syftar att förändra 

eleven eller samhället. Detta avslöjar samhällets självbild, historia samt 

framtidsvision.  

I resultat sammanfogas teorin med analysen för att besvara frågeställningen. Det 

visar även vilka demokratimodeller som ligger till grund för samhället och 

därmed producerar alternativa framtider. Resultatet presenteras tillsammans med 

en sammanfattande tolkning av styrdokumenten kopplat till frågeställningen.   

I diskussion sammanfattas samtliga delar av arbetet samt brister och styrkor 

belyses och förslag till fördjupning. 
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Historisk bakgrund 

Tyskland 

Tyskland som för utomstående kan ses som en enhetlig nationalstat är en federal 

stat, med en uppbyggnad liknande USA. Det som skiljer är tid och tradition, USA 

är med europeiska mått en ung stat sett till hur länge det varit bebott av dess 

nuvarande etniska majoritet. Rörlighet har varit en stor del av den amerikanska 

nationella identiteten nästan sedan grundandet och genomförandet av policyn 

Manifest destiny, och invandringen var aldrig enhetlig utan gick i vågor från olika 

ursprungsländer som sedan samexisterade och utgjorde den stora smältdegeln. 

Även om det finns variationer och olika traditioner mellan staterna så bygger hela 

USA på en konstruerad identitet grundad på en idé med anknytning till 

konstitutionen och självständighetsförklaringen. Detta kan sammanfattas i 

uttrycket Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. 

Ett alternativ till denna konstruerade identitet finner vi i Tyskland. Germanska 

stammar har bebott området som utgör dagens Tyskland åtminstone sedan 

folkvandringstiden. Germanerna var från början uppdelade i klaner och senare 

under medeltiden i separata riken som var löst förenade under den Tysk-

Romerska kejsaren. Som modern nation bildades inte Tyskland förrän 1871 när 

Otto von Bismarck enade riket under en flagga, och påbörjade processen att skapa 

en nationalstat ur olika traditioner, dialekter och religioner. 

Senare ledde Bismarcks nationalisering i förlängningen till det som 

Nationalsocialisterna skulle kalla för tredje riket och en närmare beskrivning av 

detta behövs inte här. Det relevanta för detta arbete och Tyskland var vad som 

hände efter andra världskriget. Tyskland delades upp i ockupationszoner. Dessa 

beviljades relativt fort självständighet av ockupationsmakterna. Från att vara en 

besegrad fiende blev Tyskland nu en arena där det kalla krigets motståndare 

försökte överträffa varandra, öst mot väst. Väst som bekant senare kom att 

inkorporera öst i förbundsrepubliken blev som en garant för att historien inte 

skulle upprepa sig en federal stat med diverse grundlagsskydd mot diktatur 
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samtidigt som stora ekonomiska insatser gjorde för att återhämta den västtyska 

ekonomin. Nationalismen som var en av de grundläggande byggstenar för 

nazismen skyddes och andra källor för identitetsskapande föredrogs, som diverse 

globala kulturella fenomen och förmoderna traditioner och föreställningar. 

Vad det gäller modernitet och senmodernitet är det ett par länder som sticker ut. 

USA och Storbritannien var de länder som var banbrytarna för det moderna 

samhället. Men som Zygmunt Bauman (2010) visar i Auschwitz och det moderna 

samhället så var det just i Tysklands tredje rike som modernitetens logik drogs till 

sin spets. Det mänskliga lidandet och förödelsen som skedde utöver andra 

världskrigets fasor drabbade även civilbefolkningen i det moderna förnuftets 

namn, moderniteten stod över mänskliga föreställningar om gott och ont. 

Som en garanti för att historien inte skulle upprepa sig federaliserades Tyskland 

och vad gällde skolan specifikt ansågs den starkaste garantin för demokrati vara 

att denna lades under de enskilda delstaterna utom centralmaktens kontroll. 

Huvudskillnaden mellan de olika länderna är i grunden mellan nord och syd det 

vill säga protestanter och katoliker, och sedan murens fall öst och väst där öst är 

präglat av dryga 50 års planekonomiskt system och en snabb avindustrialisering 

på 1990-talet medan väst är präglat av en välmående ekonomi som kan konkurrera 

på den globala marknaden. Dessa skillnader i materiella förutsättningar i 

kombination med vitt skilda traditioner i gör det väldigt intressant att undersöka 

hur olika länder formulerar sina kursplaner i samhällskunskap, detta ämne som i 

sin begynnelse var det instrument som skulle bygga framtiden. 

Ross Poole menar att nationen är den starkaste av alla identitetsmarkörer, vilket 

denna undersökning kommer att testa. Står den tyska samhällskunskapen till 

globaliseringens och i förlängningen den västerländska liberalismens tjänst eller 

är det ett verktyg för nationalism av lokal eller nationell variant (Poole, 2003). 

Sedan Berlinmurens fall har det varit ett projekt att konstruera ett Tyskland, inte 

enbart politiskt och ekonomiskt utan också kulturellt efter ett halvt sekel av 

kommunistiskt styre i öst. Men frågan är, hur ska det gå till när framtidens 

medborgare utbildas olika efter olika kursplaner. 
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Samhällskunskap i en tysk kontext 

Att översätta samhällskunskap som ämne direkt till den tyska skolan går endast i 

vissa fall. I Sverige är samhällskunskap ett samlingsämne för politik, sociologi, 

ekonomi och juridik, vilket inte är fallet i samtliga tyska delstater. Varje delstat är 

ansvarig för sin egen läroplan och med detta kommer i många fall en uppdelning 

av den svenska samhällskunskapen i dess universitetsknutna traditioner, sociologi, 

statsvetenskap, ekonomi och juridik. Förutom dessa renodlade kurser skapas ett 

flertal ämnen som täcker samma område men som fått olika epitet som 

exempelvis Sozialkunde, Gemeinschaftslehre/kunde, Politische Bildung, PGW 

Politik/Gesellschaft/Wirtschaft. Det är dessa kurser som är materialet för detta 

arbete. 
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Forskningsläge 

Forskning om läroplaner och läroplansteori är grunden som detta arbete bygger 

på. Centralt är tysk samhällskunskapsdidaktik som tillskillnad från den svenska är 

mer existentiell till sin karaktär och inte har haft samma tydliga emancipatoriska 

mål. Tidigare forskning är fokuserad på samhällsförändringen och därmed även 

samhällskunskapen från det moderna samhället till något bortom detta är central 

för mycket av den tidigare forskningen vilken går över nationsgränserna. 

Läroplaner 

Formuleringsarenan 

Ulf P. Lundgren menar att skolan blir till när stater bildas och är i behov av 

tjänare för och i den nya staten. Skolan som institution blir en nödvändig kugge i 

det stora maskineri som behövs när produktion och reproduktion bryts loss från 

varandra (Lundgren, 2006, s. 61). Med det moderna samhällets formerande 

byggdes en ny utbildningskod fram utifrån John Deweys pedagogiska tankevärld, 

som ordnar upp tänkandet om utbildningskod, läroplaner pedagogik och didaktik. 

I formuleringsstadiet är målet med utbildningen att den ska vila på en 

vetenskaplig grund och sträva mot en tydlig framtidstro (Lundgren, 2006, s. 64). 

I läroplaner och kursplaner förmedlas det från makthavarnas håll normer och 

värden vilka ska genomsyra skolan. Genom dessa utförs skolans uppdrag för att 

forma morgondagens medborgare. Formuleringsarenan påbjuder “hur det 

förskrivna innehållet och organisationen av undervisning ser ut och uppkommer” 

(Linde, 2016, s. 54). För att förstå detta ytterligare kan formuleringsarenan delas 

upp i två olika utgångspunkter. Den första beskriver vilka filosofiska 

tankeriktningar om verkligheten och om etik samt deras koppling till tänkandet 

om undervisning: hur vi människor bör leva och vara. Även frågor om 

människosyn behandlas i denna punkt: hur eleverna ska undervisas men också hur 

de ska förväntas att bli.  
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Den andra utgångspunkten är en samling av principer eller snarare läroplanskoder 

som finns för att vägleda undervisningen; klassisk, realistisk, moralisk, rationell, 

aristokratisk samt demokratisk läroplanskod. Viktigt att förstå, är att ingen 

läroplanskod dominerar fullständigt i någon skola.  

Med många viljor på formuleringsarenan är det svårt att fatta renodlade beslut 

utifrån enstaka ideologiska ståndpunkter, kursplanerna skapas i en kontext utifrån 

olika ideologiska föreställningar om verkligheten. De politiska beslut som fattas 

blir alltmer urvattnade på grund av att de inblandade parterna måste se till att 

vinna stöd hos olika intressegrupper. Därför är det av intresse för detta arbete att 

undersöka formuleringsarenan eftersom den politiska styrningen förändrats utifrån 

samspelet mellan stat och marknad samt förändringen mellan kollektiva och 

individuella lösningar vilket kommer till uttryck i kursplanen. 

Realiseringsarenan 

Realiseringsarenan handlar om händelserna som gestaltas i praktiken i 

klassrummet mer eller mindre enligt planerna. Det vill säga tolkningarna och 

resultatet av formuleringsarenan. 

När politiska makthavare reformerar skolans innehåll genom en ny läroplan, blir 

den därmed en målsättning för vad som är önskvärt. Reformen bestämmer 

läroplanens inriktning, den skapas i en anda av rationellt och instrumentellt 

tänkande. Problemet med ett sådant framtaget dokument är att innehållet är en 

reduktion av verklighetens komplexitet (Linde, 2016, ss. 55,56). Läraren har mer 

eller mindre frihet att tolka läroplanen, beroende vilket ämne den undervisar i. 

Vissa ämnen har tydliga avgränsningar och ramar som till exempel matematik och 

naturvetenskap. Till skillnad från svenska och idrott och hälsa som har svagare 

ramar än tidigare nämnda ämnen och är mer öppen för tolkning (Linde, 2016, s. 

56).  

Realiseringen av läroplanen eller kursplanen är i själva verket hur undervisningen 

ska bedrivas och hur dessa realiseras. Kommunikation och aktiviteten i 

klassrummet, interaktionen mellan elever och lärare står i centrum för realisering 
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(Linde, 2016, s. 73). Detta kan beskrivas som en förhandlingsprocess som tagit sig 

ända från makthavarna ner till realiseringsarenan mellan lärare och elever.  

Variationen på realiseringsarenan är mycket större än tolkningarna som kan göras 

på formuleringsarenan. Det som undersöks i detta arbete är det explicita syftet 

med samhällskunskapsundervisningen och anknytningen till rummet. 

Samhällskunskap på formuleringsarenan 

Det finns en mängd tidigare studier om samhällskunskap i svensk kontext som till 

exempel Johan Sandahls undersökning om samhällskunskap och historia i svensk 

gymnasieskola samt ämnenas roll och relation i diskurs och ämnesplaner. I den 

menar han att samhällskunskapen riskerar att förlora sin ställning som det centrala 

medborgarskapsämnet i svensk skola. “Det samhällsvetenskapliga perspektivet 

sträcker sig inte längre än till ekonomiska, sociala och politiska aspekter” 

(Sandahl, 2014, s. 76). Det tidigare önskvärda medborgaridealet om en aktiv och 

deltagande medborgare tycks ha reducerats till en analytisk medborgare som 

studerar samhällets utveckling på avstånd, utan att egentligen vara med och 

påverka och förstå andras politiska ambitioner.  

Medborgarkompetenser 

I artikeln Med samhället i centrum av Sara Blanck och Hans Lödén gör dessa en 

analys på ämnet samhällskunskap, likt Johan Sandahl och även de menar att 

samhällskunskapen håller på att förlora sin ställning som den tongivande 

förmedlaren av medborgarkunskap i den svenska skolan. De bygger vidare på 

Sandahls analys, vilken menar att den förlorar sin ställning och att 

medborgarkompetensen tonats ner i samhällskunskap för gymnasieskolan 2011. 

Blanck och Lödén använder sig av Sandahls resultat med jämförelsen av 

gymnasieskolans samhällskunskapsämne och historieämne som visar bland annat 

att fram till att historieämnet har en betydligt tydligare och närmare koppling till 

det egna ämnets didaktiska diskurs. Medborgarkompetensen i 

samhällskunskapsämnet är kraftigt nedtonat, deltagandet handlar snarare om att 

göra sin röst hörd och källkritik. Sandahl menar också att det 
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samhällsvetenskapliga perspektivtagandet sträcker sig inte längre än till 

ekonomiska, sociala och politiska aspekter, samt att det inte finns någon ambition 

att eleverna ska förhålla sig till en osäker framtid i kursplanen (Blanck & Lödén, 

2017, s. 30). Blanck och Lödén bygger vidare på denna teori och gör det utifrån 

statsvetenskapliga texter om medborgarskapskompetens från Sverige, Danmark 

och Tyskland för att undersöka vilken som är den dominerande 

samhällsmedborgares nivå av samhällsengagemang.  

Resultatet visar att den dominerande medborgaren i Sverige är den jourhavande 

medborgaren, ett begrepp hämtat från Erik Amnås som betyder att medborgaren 

deltar i diskussioner och demonstrationer så länge den håller sig till den 

personliga sfären. Han kallar denne också för en standby-medborgare som står 

redo att rycka in när det behövs (Blanck & Lödén, 2017, s. 32). Denna typ av 

medborgare kan förstås genom den tyska Politische Bildung-traditionen som 

förordar grundprinciper för densamma. Modellen som skapats av Joachim Dejten 

visar graden av medborgerligt deltagande utgör grund för fyra idealtyper (Dejten, 

2002). Dessa är som följer, i stigande medborgerlig förmåga; 

• Den politiskt ointresserade medborgaren 

• Den reflekterande åskådaren 

• Den handlingsförmögne medborgaren 

• Den aktive medborgaren 

Problem som kan uppstå för ett samhälle bestående av större del medborgare från 

den första kategorin riskerar bli ett samhälle som söker förenklade lösningar på 

komplexa problem (Blanck & Lödén, 2017, ss. 32,33). Den sistnämnda 

medborgaren utgörs av endast en liten grupp medborgare och skulle kunna liknas 

vid en politisk elit som är mer eller mindre ständigt aktiva.  

Den svenske idealmedborgaren ses som en latent det vill säga den första gruppen 

av Amnås. Han tolkar den tyska som en reflekterande. Det är en medborgare som 

inte alltför ofta blandar sig i politiken men som däremot har kännedom om 
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politiska händelser, diskuterar politiska frågor och som deltar i val och 

omröstningar. Som avslutning diskuterar Blanck och Lödén Amnås analys av 

Politische Bildung och uppfattningar om deltagande och handlande, det önskvärda 

mot det faktiska (Blanck & Lödén, 2017, s. 43). 

Likt denna undersökning gör de en analys av formuleringsarenan och dess 

problematik med frågor om vilka värden som är önskvärda i ett samhälle. De 

berör även realiseringsarenan, hur det didaktiska arbetet inom skolan skulle 

fungera och dess möjliga resultat i form av en viss medborgartyp. Detta arbete 

ämnar undersöka likt Sandahl vilken form av framtid som syns i en analys av 

kursplanerna. Utöver detta även vilka domäner som medborgaren förväntas 

handla på då i form av lokal, nationell och global och om och hur dessa knyts an 

till varandra. 

Det önskvärda.  

Fredrik Alvén presenterar i sin studie hur syftet med skolan i allmänhet och 

särskilt medborgarutbildningen beskrivs i skoldokument. Materialet består av 

statliga dokument om grundskolan utöver själva läroplanen mellan åren 1969–

2011, likt Blanck och Lödéns. I sin metod använder Alvén begreppet 

historiemedvetande och David Carrs teori om levande berättelser för att förstå 

tidsuppfattningar i läroplanerna (Alvén, 2019, s. 4).  

I resultatet kommer Alvén fram till att under perioden 1969–1980 var det 

huvudsakliga syftet med skolan och den medborgerliga utbildningen att förbereda 

medborgarna till samarbete med varandra och delta i kollektivet. Under nästa 

undersökta period, 1994–2011, blev den tidsmässiga orienteringen mer utdragen 

än tidigare och det förflutna används för att möta en oviss framtid. Skolan och den 

medborgerliga utbildningen har utvecklats till en utbildning vars syfte är att fostra 

ett västerländskt kulturarv tillsammans med en ny kreativ entreprenörsanda som 

har en lika viktig plats som jämställdhet och värdegrund (Alvén, 2019, s. 19). 

Från det tidiga 90-talet och till 2011 blev uppfattningarna om den levda 

berättelsen på formuleringsarenan osäkrare. Tidigare fanns det tydligare mål med 

framtiden för medborgarna, med förberedelser för samverkan och konsensus i ett 
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större kollektiv (Alvén, 2019, s. 20). Dagens skola skapar nutidens fria individ 

som omöjliggör den tidigare svenska kollektiva modellen där medborgaren 

förbereddes för att ta moraliska ställningstaganden (Alvén, 2019, s. 21). 

Entreprenörsandan och värdegrunden är tecken på den ökade individualiseringen 

av samhället och välfärdsstatens det vill säga det kollektivas begynnande erosion. 

Likt Alvéns, kommer denna undersökning att fokusera på formuleringsarenan och 

det önskvärda om framtiden. Men fokus ligger på den färdiga kursplanen inte på 

debatter och övriga skoldokument.  

Jämförelse mellan skandinavisk och tysk samhällskunskap 

Anders Stig Christensens analys av läroplaner är i sitt genomförande inspirationen 

till detta arbete. Dennes analys av kursplaner i samhällskunskap i Demokrati-og 

medborgerskabsbegreber i grundskolens samfundsfag i Danmark, Norge, Sverige 

og Tyskland (2015) syftar att skapa en bild av beslutsfattarnas mål för den 

framtida politiken samt visar vad som uppfattades som problematiskt i samtiden. 

Christensen jämför danska, norska och svenska kursplaner i samhällskunskap på 

högstadienivå från de tidigaste på 1960-talet till den vid tillfället aktuellaste 2014. 

Främst fokuseras det på ämnets syftesbeskrivningar endast undantagsvis på dess 

innehåll. Utöver de skandinaviska länderna inbegriper analysen även dels 

Beutelsbacher Konsens vilken är resultatet av ett möte 1976 mellan 

politikdidaktiker från olika partier med skilda konfessionella bakgrunder. 

Konsensusen fastställer principerna för ämnet Politische Bildung vilket är den 

kursplan från Brandenburg 2010 som ingår i Christensens jämförelse. 

Kursplanerna analyseras utifrån Dejtens medborgartyper som dels Blanck och 

Lödén, dels Alvén använde. Genom att medborgartyperna sett ur Dejtens tyska 

perspektiv analyseras kursplanerna för att se om det medborgerliga deltagandet 

ämnar skapa medborgare som handlar inom det existerande systemet eller om 

medborgare ska kunna omdefiniera själva systemet (Christensen, 2015, s. 73). 

Utöver detta används fyra idealtyper av demokratimodeller; liberal, 

kommunitaristisk, republikansk samt deliberativ för att visa samhällelig 

förändring. Kursplanerna visar de tänkta rollerna och funktionerna av 
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medborgaren, staten, skolan samt om och vilka gemensamma värden som är 

önskvärda. Respektive lands kursplan jämförs inbördes historiskt med undantag 

av Berlin-Brandenburg.  

Denna uppsats ämnar att vidare analysera kursplaner från tyska delstater, vilka 

trots senare års försök till likriktning fortfarande har stor autonomi i sin egen 

skolpolitik. Och därmed utveckla bilden av den tyska samhällskunskapen med 

utgångspunkt i Joakim Glasers avhandling som beskrives nedan som visar på 

platsens och historiens stora påverkan på kultur och självbild. 

Platsens inverkan 

Joakim Glaser presenterar i sin avhandling Med muren i backspegeln att en av de 

starkaste identitetsfaktorerna är nationen. Glaser väljer att beskriva identitet på två 

olika sätt: ett konstruktivistiskt och ett essentialistiskt. Det förstnämnda kan 

beskrivas som flytande och likt en ständigt pågående process, dynamisk och något 

som utmanas och förändras i samhället. Det essentialistiska perspektivet är mer 

statiskt och har sin utgångspunkt i en grupps gemensamma ursprung (Glaser, 

2011, s. 18).  

Glaser använder sig av filosoferna Ross Pooles och Benedict Andersons analyser 

över vilka faktorer som har starkast påverkan på medborgares identitet. Både 

Poole och Anderson menar att nationen med språket och kulturen är så pass stark 

att den är ofrånkomlig. Anderson vidareutvecklar och menar att på samma sätt 

som en människa har en könstillhörighet förväntas hon ha en nationalitet. Att 

nationen spelar en viktig roll i skapandet av identitet är svårt att ignorera men 

Poole tillägger att beskriva att “känslan av tillhörighet” är ett konstruerat fenomen 

och finns ingen anledning att koppla till en essentialism (Glaser, 2011, s. 24). I 

nationens namn skapas vanligtvis en grupptillhörighet där gruppens identitet ställs 

i relation till andra grupper och nationer. Spåren av den tyska delningen efter 

andra världskriget är fortfarande tydliga vilket gör det svårt att tala om en upplevd 

gemenskap. I cirka 40 år påverkades människor på båda sidorna om den 

innertyska gränsen och under denna period växte det upp barn och ungdomar som 

inte haft någon erfarenhet om ett enat Tyskland (Glaser, 2011, s. 26). På senare tid 
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har försök gjorts att förena denna kulturella klyfta mellan öst och väst, vars syfte 

har “varit att konstruera ett Tyskland som inte endast är återförenat i en politisk 

och konstitutionell mening, utan även kulturell” (Glaser, 2011, s. 27).  

En liknande undersökning använd av Skolverket visar ett samband mellan 

ungdomars relation till nationell och europeisk identitet och att undervisning 

används för att stärka en gemensam europeisk identitet (Broman, 2019). På senare 

tid har mycket fokus inom den statsvetenskapliga identitetsforskningen fokuserat 

på globalisering, en gemensam europeisk identitet och migration. Det som har 

undersökts är vart medborgaren riktar sin demokratiska identitet till; världen, 

Europa eller den egna nationalstaten. Trots många politiska försök till att skapa en 

starkare europeisk identitet är fortfarande den mot den egna staten starkare.  

Vad som är av intresse för denna undersökning är den aspekt om vilken 

skolkontext som är identitetsfrämjande, vilket visar sig med att ha tydligt innehåll 

och mål uttryckt i läroplaner, det gäller i högre grad för det europeiska 

identitetsskapandet. Forskningen förklarar detta genom att den nationella 

identiteten har större plats i ungdomarnas vardagsliv och media. Detta visar att 

skolan kan spela en viktig roll för att främja identiteter som omfattar tolerans och 

kritiskt perspektiv på institutioner som till exempel EU samt strävan efter en 

social gemenskap som ger eleverna möjlighet att delta och förändra. 

Tiden 

Samhällskunskapens tidigare självklara roll i samhället som det framtidsinriktade 

ämnet är hotat när begrepp som imperfekt och presens är dominerande, och 

framtiden är inte lika viktig i undervisningen, vilket Gustavsson (2014) visar i 

samhällskunskapsämnets kris. Samhällskunskapen skulle med sina metoder 

frigöra människan utifrån rationalitet, framtidsoptimism och fredssträvan. Genom 

ämnet samhällskunskap skulle skolan fostra fria och demokratiska medborgare. 

Samhällskunskapen har således varit ett ämne för framtiden i ständig förändring. 

Framtiden har som Bauman förklarar förlorat sin lyster i det senmoderna 

samhället till förmån för dåtiden, med begreppet Retrotopia i boken med samma 

namn. Thomas Moores framtida idealstat Utopia sammanfogas med ordet retro för 
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att visa dels den förlorade framtidsvisionen dels längtan efter en trygg 

förgångenhet (Bauman, 2018, s. 17).  Ett resultat av retrotopia är att 

samhällskunskapsläraren men även historieläraren använder sig av aspekter från 

olika ämnesområden för att bidra till kunskapsutvecklingen hos eleverna. 

”Tolkningar av samhällsproblem går tillbaka till två grundläggande dimensioner 

av allt samhälleligt liv: tid och rum” (Karlsson, 2009, s. 339). Därmed är det 

viktigt att erbjuda andra perspektiv för att ge en djupare förståelse. Det historiska 

perspektivet ger tolkning över tiden och det geografiska perspektivet skapar 

förståelse över rummet. Den process som sker när människan orienterar sig i tid 

grundar sig på tidigare erfarenheter och samlade kunskaper vilket därmed bildar 

en förhoppning inför framtiden. Glaser (2011, s. 29) använder sig av Karl 

Mannheims definition av tid som en social gemenskap. Mannheim förklarar hur 

generationer delar erfarenhet utifrån tid som en social eller historisk kontext. 

Tiden förenar en grupp individer födda i samma tidsperiod, på samma vis en 

grupp delar ett geografiskt område. I sin analys använder sig Glaser av exemplet 

hur tyska ungdomar i samma åldersgrupp födda efter murens fall kan ha minst 

lika mycket gemensamt med ungdomar födda under samma år men från andra 

delar av Tyskland och Europa. En generation född under samma tidsperiod delar 

till stor del samma historiska erfarenhet och därav kommer de förutsättningar och 

erfarenheter som sätter ramarna för den potentiella framtiden. 

Positionering 

Detta arbete avser att utveckla bilden av tysk samhällskunskap. Med avstamp i 

Sandahls och Alvéns arbeten som visar hur samhällskunskapen förändrats 

historiskt i riktning mot mer individualisering kommer även denna analys 

inbegripa detta genom visa vilket syfte och mål som ställs upp i kursplanerna. 

Sandahls syn på framtiden tas även i beaktande, vilken bild av framtiden syns i 

kursplanerna och om den ska hanteras kollektivt eller individuellt ger svar på den 

första forskningsfrågan. Även skillnader i respektive delstats förutsättningar och 

sammansättning ger sig på detta vis till känna. 
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Dejtens medborgerliga förmågor som är en del av både Blanck och Lödéns samt 

Christensens arbeten visar samhällets behov och krav på medborgarna, vilket i 

just samhällskunskap skrivs tydligt fram i kursplaner inom ämnet genom vilka 

former av demokratisk förmåga som efterfrågas. 

Demokratimodeller så som Christensen använder dem berör samtliga punkter i 

frågeställningarna i detta arbete samt kommer att visa viktiga skillnader mellan 

respektive delstat. Arbetet vidareutvecklar Christensens artikel med fler 

kursplaner för att ge en bredare bild av den tyska samhällskunskapen och 

regionala nyanser vilket saknas i Christensens artikel. Framtidssynen är inte likt 

Sandahl beroende av kollektiv handling utan beroende av vilken av Dejtens 

medborgartyper som framträder i kursplanen. Det vill säga medborgerlig handling 

inom ramen för det existerande systemet eller en förmåga att omskapa det samma 

så som Christensens tolkning av Dejten gör gällande och även detta arbete gör för 

att besvara den andra och tredje forskningsfrågan. 

Glasers avhandling visar svårigheten att förena den regionala identiteten med den 

nationella. Det är delstaterna som är enväldiga i skolpolitiken tilltrotts av 

åtskilliga årtiondens likriktningsförsök från både nationellt och professionellt håll. 

Givetvis har staten genom Kultusminister konferenz och som Christensen nämner 

Beutelsbacher konsens ett inflytande på skolpolitiken men dessa är underkastade 

den regionala politiken.  

Att jämföra gamla och nya kursplaner likt tidigare forskning är inte aktuellt i 

denna undersökning utan fokus ligger på att analysera nuvarande kursplaner och 

på så sätt läsa ut dels platsens beskaffenhet, dels graden av senmodernitet i form 

av globalisering och individualisering med stöd av ovan nämnda begrepp och 

modeller. 
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Teori 

Demokratimodeller 

De huvudsakliga teorier som ligger till grund för denna analys av kursplaner i 

samhällsvetenskap är idealtyper av demokratimodeller och Dejtens 

medborgartyper. Demokratimodellerna är tänkta att fungera som en referensram 

för att utreda vilka demokratiska perspektiv som syns i respektive kursplan. Det är 

svårt att urskilja oblandade idealtyper i kursplanerna, men genom att använda det 

schema som Christensen använder i sin analys särskiljas dem genom att fokusera 

på skillnaderna i deras syn på medborgare, stat, värderingar i relation till dessa 

och framför allt skolans roll. Christensens beskrivning av de olika 

demokratimodellerna är centrala för denna analys. De är som följer: 

• Liberal 

• Kommunitaristisk 

• Republikansk 

• Deliberativ 

Ovanstående demokratimodeller konstruerar Christensen för att förklara hur 

skolan anpassas genom att förbereda eleverna för deltagande i olika demokratiska 

samhällen. I analysen används läroplaners syftesformuleringar och delar av 

innehållsformuleringar i en teoretisk modell med begreppen demokrati: liberal, 

kommunitär, republikansk och deliberativ demokrati.  

Christensen konstruerar Weberianska idealtyper av demokratimodeller. Dessa är 

baserade på empiriska observationer av verkligheten där skillnaderna mellan 

Tyskland och Nordens stater överdrivits i syfte att tydliggöra samhällskunskapens 

grund och syfte.  

Den liberala demokratimodellen bygger på nattväktarstater efter John Locke och 

Robert Nozick samt John Rawls mer välfärdsstatliga liberalism. Kännetecknande 
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för den liberala modellen är fokus på individuella fri- och rättigheter, konkurrens 

och formellt politiskt deltagande. Skolan i denna modell är därmed inte starkt 

knuten till gemensamma värderingar och skyldigheter utan ska stärka individen 

som skydd mot staten (Nozick, 1974, s. 149). 

Kommunitaristisk demokratimodell hämtar Christensen från Aristoteles och Jean 

Jacques Rousseau (Christensen, 2015, s. 68). Denna idealtyp är tillskillnad från 

förra mer teoretiskt underbyggd än den liberala som vilken kan empiriskt 

observeras. Människan blir till i det sociala samspelet och individen är i sig inte 

viktig utan det är samfund och stater som kan nå storhet. Individens frihet och 

lycka är därmed avhängig på deltagandet i gemenskapen vilket i sin tur förutsätter 

gemensamma moraliska värderingar. Skolans roll är att överföra dessa värderingar 

till eleverna, värderingarna i sig har under nationalismens tidevarv varit 

nationalkonservativa men kan det även röra sig om välfärdssamhälleliga 

värderingar (Rousseau, 2017, s. 7). 

Republikansk demokratimodell är även den byggd på Aristoteles idé om 

människan som en social varelse, vidareutvecklad av Habermas. Skillnaden från 

den kommunitaristiska modellen är att värderingarna som utgör gemenskapens 

basis inte är förutbestämda utan föremål för förhandling (Christensen, 2015, s. 

69). Skillnaden tydliggörs om medborgarna i det kommunitära samhället 

betecknas som ethnos och i det republikanska som demos, det vill säga om 

värderingarna anses materiellt underbyggda av tradition och etnicitet som i det 

antika Aten eller om staten bygger på en idé som grund vilken är oberoende av 

individens ursprung. 

Men likt den kommunitära modellen bygger den republikanska på deltagandet 

men utöver denna finns utrymme för medborgarna att deras värderingar är föremål 

för förhandling, skolans roll blir uppfostran för ett deltagande i samhället och i 

förlängningen en förutsättning för allas bästa (Oddvar Eriksen & Weigård, 2000, 

s. 148). 

Christensens deliberativa demokratimodell utgår från Habermas teori om 

densamma. Som Christensen skriver visar sig denna mer i ”konkreta situationer” 
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än som en modell som kan appliceras på en hel demokrati som har en specifik 

motsvarighet i de undersökta länderna (Christensen, 2015, s. 70). Habermas 

konstaterar att den liberala demokratins struktur resulterar i en politisk 

förhandling mellan individuella intressen. Den republikanska demokratin har i 

Habermas mening fördelen med gemensamma samhälleliga mål. Bristen i 

republikansk demokrati är enligt Habermas att värderingarna är alltför snäv vilket 

i sin tur leder till att demokratiska beslut är underkastade de samma. Det 

deliberativa elementet fokuserar på villkoren för viljebildningen (Christensen, 

2015, s. 70). Kortfattat legitimerar liberala modellen staten och den republikanska 

skapar gemenskap. Kännetecknande för den deliberativa demokratin är att 

offentligheten är den arenan som värderingar och samhällsproblem diskuteras 

gemensamt inom ramarna för allmänna rättsstatliga principer (Christensen, 2015, 

s. 71). 

Detta arbete utgår från Christensens beskrivning av demokratimodellerna, och 

syfte och innehållet i samhällskunskapen analyseras för att undersöka om 

kursplanerna är uppfostran med gemensamma värderingar 

(kommunitaristisk/republikansk), ett mer värdeneutralt uttryck (liberal), eller 

uppmanar till aktivt deltagande med tyngdpunkt på kommunikation och 

diskussion (deliberativ). Detta arbete applicerar ett ytterligare lager i fråga om 

framtiden. Analysens syfte är att urskilja om och vilken framtid kursplanerna 

innehåller, individualiserad framtid vilken Bauman beskriver eller Habermas 

deliberativa demokrati.  
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Utbildning för 

delaktighet och 

synsätt på 

delaktighet.  

(Christensen, 2015) [egen översättning] 

Utöver Christensens demokratiperspektiv görs även en analys som undersöker hur 

globaliseringen har påverkat de utvalda kursplanerna, detta görs med Zygmunt 

Baumans definition av begreppet. Globaliseringen har gjort att människan inte 

utsatts för samma geografiska gränser som förr. Bauman menar att globalisering 

är ett fenomen som är en värld i ständig förändring. Människan är idag inte lika 

påverkad av platsen, vilket detta arbete undersöker genom analys av kursplanerna. 

Globaliseringen förklaras av Zygmunt Baumans teori om det flytande moderna 

samhället. Kortfattat har individen blivit den centrala aktören i samhället. Denna 

individ handlar instrumentellt, det vill säga marknadsrationellt oberoende av 
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platsen. Den tidigare positiva friheten att uppnå sin fulla potential i en kollektiv 

gemenskap får vika till förmån för en negativ frihet som skyddar individen från 

kollektivets potentiella förtryck (Bauman, 2012). I slutändan utvecklas människan 

till en Homo oeconomicus, en rationell nyttomaximerande varelse. Denna 

förändring av samhället speglas i samhällskunskapens kursplaner, vilket Fredrik 

Alvén (2019) visar i Var framtiden bättre förr? 

Tid 

Arbetet kommer att använda sig av begreppet senmodernitet för att beskriva 

nuvarande epok. I arbetet används Baumans definition av begreppet, men även 

andra teoretiker använder sig av begreppet senmodernitet, till exempel Anthony 

Giddens och Wendy Brown. Det vill säga att det är en utveckling av det moderna 

produktionssamhället som är i förändring. Epitetet det postmoderna för tankarna 

till att det moderna samhället ligger i imperfekt och nuet är något väsensskilt. Den 

tyske sociologen Ulrich Beck använder begreppet risksamhälle för att beskriva det 

senmoderna samhället med alla dess risker människan utsätts för. Risk passar inte 

in på två av de kursplaner som analyserats.  

Det senmoderna samhälle som Bauman beskriver som ett resultat av 

nyliberalismens hegemoni vilken utmärks av individualisering och 

instrumentalisering av mänskliga relationer betecknar han som 

konsumtionssamhället (Bauman, 2012). Detta arbete ämnar i sin analys av 

tidsperspektiv i kursplaner undersöka ansvarsfrågan kring människan i relation till 

samhället. Kursplanerna kan föreskriva att det är medborgare som ska anpassa sig 

efter samhället. Alternativt utbildas eleverna till att kunna värja sig mot 

majoritetens förtryck. Intressant för analysen är främst var anpassningar sker, om 

det är medborgarna eller samhället som kan respektive bör förändras och om det 

överhuvud efterfrågas. 

Maktens separation från politiken vilket målas upp av Bauman som vår tids stora 

utmaning (Bauman, Retrotopia, 2018). I denna analys indikeras detta fenomen av 

hänvisning till det lokala (nationalstaten används som historiskt varnande 

exempel) där påverkan faktiskt är möjlig. Civilsamhällets och dess historia är 
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påverkbar och det är där intressen uppstår. Makten erkänns men hänvisas till 

globala aktörer och internationella samarbeten utom räckhåll. Det går inte att gå 

baklänges och förutsättningarna går inte att förändra, människan är styrda av dem. 

Kursplaner som dikterar vad det regionala är har inte ett starkt civilsamhälle som 

är historiskt förankrat, vilket heller inte genererar en identitet i kraft av sig själv. 

Det är då skolan som ska skapa en identitet som sedan skapar samhället. Vägen 

mot det goda samhället ligger i de förutsättningar som redan är givna, den 

internationella kommunikationen (vilket kommer att leda till kosmopolitisk 

medvetenhet). 

Republikanska stater har historiskt alltid byggt på platsens och gruppens betydelse 

för samhället. Ur detta perspektiv är medborgarna i större utsträckning både 

förenade av platsens materiella förutsättningar och historia, men framför allt är de 

beroende av varandra för att förverkliga sig själva. Det vill säga värden kommer 

ur det gemensamma, enskilda individer är i sig själva inte tillräckliga för att skapa 

och upprätthålla det goda samhället. 

Plats 

Begreppet plats definieras i detta arbete huvudsakligen som delstaterna, men som 

Edward Relph belyser i sin definition av ordet kan det innefatta diverse rumsliga 

enheter; jordens fysiska yta, skillnader på denna yta exempelvis skog och kust, 

mänskligt skapade skillnader och gränsdragningar, och i detalj exakta koordinater 

(Relph, 1976, s. 3). Detta arbete fokuserar på den enheten av människan 

konstruerade skillnader. Ett folk, tyskar i relation till skillnaderna som produceras 

av deras ekonomiska och historiska förutsättningar. Platsen som undersöks är 

delstaten och dess relation till dels nationen, dels världen. Platsen är påverkad av 

skillnaderna i platsens yta men framför allt av det innehåll människan fyller den 

med. Skillnaderna i yta producerar en mångfacetterad bild av platsen vilket gör 

den svårfångad och svår att ringa in, vilket kan komma till uttryck i kursplanerna. 

Det är svårt att separera platsen från tiden när det är det mänskliga inflytandet på 

platsen som studeras. Platserna som studeras är på det ytliga planet väldigt lika i 

klimat, men med en viss skillnad i naturresurser. Det är framför allt dikotomierna 
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stad och land samt centrum och periferi som är relevant för analysen. Platsen har 

ett inflytande som inte går att förneka samtidigt är det svårt att beskriva. Foucault 

(Of Other Spaces, 1986, s. 23) menar att platsen har en funktion till andra platser i 

samhället, och använder sig av skolan som exempel för att förklara den harmoni 

skolan och samhället lever. Förutom att utbilda eleverna till framtidens goda 

medborgare ska skolan även stå samhället till förfogande vad gäller behovet av 

kompetenser och kunskaper.  
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Metod 

För att besvara arbetets frågeställning kommer denna analys använda sig av 

textanalys för att studera kursplaner i samhällskunskap i tre utvalda delstater i 

Tyskland. Kursplanerna kommer att läsas igenom för att få en övergripande 

uppfattning om kursplanernas innehåll och karaktär, vidare analys kommer ta reda 

på vilken grad av påverkan platsen har på kursplanerna. Eftersom det kommer ske 

en tolkning av text ses analysen som kvalitativ. Analysen av kursplanerna hämtar 

inspiration från Blanck och Lödén, Sandahl, Alvén och främst Christensens 

metoder för analysen, då deras arbeten använder sig av statliga skoldokument och 

läroplaner för att utreda vilken framtid som kan utläsas, samt vilken medborgartyp 

och samhälle som önskas.  

Kursplanerna analyseras kritiskt, tolkningen går från beskrivande vilken kommer 

att sättas i perspektiv dels i jämförelsen självt, dels mot den teoretiska 

bakgrunden. Därmed kan texterna ge insikt kring frågeställningen (Alvesson & 

Deetz, Kritisk samhällsvetenskaplig metod, 2000, s. 165). Tolkningen förutsätter 

att kursplanerna har en inneboende helhet och mening annars skapar analysen en 

falsk bild av deras syfte och innehåll (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 206). Som 

ovan nämnts är kursplanerna författade av många intressenter. Till försvar är de 

dokument som förutsätter en sammanhängande bild för att fullgöra sitt syfte. De 

är i sig skapade för att tolkas och om tolkningsutrymmet är för stort är de 

meningslösa. 

Den kritiska aspekten av analysen syftar att belysa det banala i de texter som 

undersöks. Texterna är inte att förglömma även tvingande i den mening att de styr 

många elevers världsbild (Alvesson & Deetz, 2000, s. 163).  

Innehållet analyseras genom Christensens modell vilken avslöjar samhällets 

demokratisyn genom tolkning av kursplanerna. Det sker en indirekt abduktion av 

ovan nämnda modell när denna testas i detta arbete mot ett nytt empiriskt material 

(Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 14). De vill säga undersöks om Christensens 

teoretiska verktyg är universellt applicerbara. Upprepningar och rubriker speciellt 

syftesbeskrivningar ges företräde för att undersöka värdeförhållande som kommer 



 31 (48) 
 

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

till uttryck. Enligt Alvesson och Sköldberg kan kritisk teori beskrivas som 

”trippelhermeneutik” som innefattar följande steg; beskrivning av den subjektiva 

och kulturella verkligheten, forskarens tolkning av tolkningen och i sista led de 

”strukturer och processer” som är grunden för forskarens utgångspunkt samt 

ideologier och maktförhållanden som kan komma till uttryck i analysen (Alvesson 

& Sköldberg, 2017, ss. 264,265). De bakomliggande maktfaktorer och 

förutsättningar som inte är föremål för diskussion utan är tagna för givet 

inbegripes därmed i analysen. 

Material 

Läroplanerna som studien undersöker motiveras genom det nära historiska och 

kulturella bandet som Sverige och Tyskland har. Andra länder med federal 

uppbyggnad valdes bort dels på grund av detta faktum dels att arbetet bygger 

vidare på Christensens ovan nämnda jämförelse av läroplaner. 

Kursplanerna är formulerade för Gymnasium, det vill säga den skolform som är 

inriktad för vidare högre utbildning för eleverna. Därav följer att de kursplanerna 

har det största djupet och bredden i sitt innehåll. Likt samhällskunskap på svenska 

gymnasiala yrkesprogram, är de teoretiska ämnena jämförelsevis enklare i sin 

utformning i skolformer som Hauptschule och Realschule. Detta arbete analyserar 

de kurser från den respektive läroplan som behandlar den motsvarande sociala och 

politiska delen av svensk samhällskunskap, ekonomi och juridik som i vissa fall är 

fristående kurser är för att arbetet inte ska bli alltför omfattande och oöverskådligt. 

Kursplanerna är utvalda för att representera stor geografisk, kulturell samt 

ekonomisk bredd som möjligt. Den bayerska kursplanen är tillskillnad från de 

båda andra kursplanerna uppdelad i två nivåer, en allmänskoldel och en ämnesdel. 

För att jämförelsen ska bli vara representativ inkluderas båda delarna då båda 

övriga kursplaner innehåller är skrivna med samma material i en 

sammanhängande text. Kursplanerna är i skrivande stund aktuella men är giltiga 

sedan olika årtal, Bayern 2004, Hamburg 2009 och Mecklenburg-Vorpommern 

2019. 
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Bayern representerar södra Tyskland, kulturellt präglat av katolicismen och 

ekonomiskt av en stark tillverkningsindustri. Delstaten är ekonomiskt starkast av 

samtliga och det geografiska området som dagens Bayern består av undgick till 

stora delar reformationen och har den största andelen katoliker i skrivande stund. 

Ekonomin är den avgörande faktorn att Bayern är vald som studiens objekt till 

nackdel för övriga sydtyska delstater vilka i övrigt även har den blandning mellan 

stad och landsbygd som balanserar ut dem i jämförelse de båda andra staterna. 

Hamburg representerar norra Tyskland, historiskt protestantiskt och präglat 

kulturellt och ekonomiskt av handel. En av få helt urbaniserade delstater. Bremen 

och Nordrhein-Westfalen är visserligen tätbefolkade och består av till stor del 

urbanmiljö, men i den förras fall är den en jämförelsevis liten stad och den senare 

delstaten är övervägande katolsk historiskt. Berlin är den största metropolen i 

Tyskland med valdes bort då den dels är historisk-politiskt delad dels delar 

läroplan med omgivande Brandenburg som är betydligt lantligare till sin karaktär. 

Mecklenburg-Vorpommern representerar östra Tyskland, en del av DDR vilket 

Glaser visat satt sin prägel. Ekonomiskt är delstaten präglad av lantbruk och 

turism. Likt de flesta delstater ligger de efter i ekonomisk utveckling sedan 

återföreningen och lider av avbefolkning. Att just denna delstat representerar före 

detta DDR grundas i att likt Sachsen så låg Mecklenburg-Vorpommern delvis i 

medieskugga från BDR vilket kan ha isolerat dessa kulturellt i större utsträckning 

än övriga delstater. Undersökningen föredrar i detta fall Mecklenburg-

Vorpommern då delstaten är lantligare till sin karaktär än Sachsen vilken är hem 

för de större städerna Leipzig och Dresden. 
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Resultat och analys 

Resultatet av styrdokumenten är uppdelade efter teman som i sin tur knyter an till 

arbetets frågeställning. Frågeställningen skapar en naturlig uppdelning av 

analysen efter rummet och tiden vilka behandlas under rubrikerna platsen och 

tiden. I samtliga teman redovisas skillnader och likheter vilka i sin tur synliggör 

vilken typ av demokrati kursplanerna förutsätter. Jämförelsen redovisar även 

skillnader under det motsägelsefulla då kursplaner är tvetydiga. Efter respektive 

tema kommer en tolkning att diskuteras utifrån demokratimodellerna och 

teoriavsnittet.  

Platsen 

Skolorna ska inte bara förmedla kunskap och färdigheter, utan också forma 

hjärta och karaktär. De primära utbildningsmålen är vördnad för Gud, respekt 

för religiös övertygelse och människovärdet, självbehärskning, ansvarskänsla 

och vilja att ta ansvar, vilja att hjälpa, öppenhet för allt som är sant, gott och 

vackert, och en känsla av att ansvar för natur och miljö. Eleverna ska utbildas 

i en anda av demokrati, i kärlek till det bayerska hemlandet och till det tyska 

folket och i en anda av internationell försoning. (Staatsinstitut fuer 

Schulqualität und Bildungsforschung, 2004). [Egen översättning]. 

Ovanstående citat är hämtat ur första delen av kursplanen för gymnasiet i Bayern 

och är ett referat från den Bayerska författningen (Kap 131, §1–3). I fråga om 

platsen är inledningen väldigt övergripande med fokus på Bayern och dess 

förankring nationellt och internationellt. I stark kontrast till detta något ambitiösa 

mål står det övriga väldigt individcentrerade syftet vilket presenteras i följande 

citat från kursplanen. 

 

 

 

Som huvudämne för politisk bildning har ämnet samhällskunskap uppgiften 

att systematisera ämneskategorier efter kunskaper som förvärvats under 
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tidigare år i olika andra ämnen, i synnerhet katolsk och protestantisk 

religionsundervisning och etik, historia, geografi samt ekonomi och juridik, 

förvärvade i betydelsen av ett konstruktivt lärande inom det politiska 

utbildningsområdet, samt att placera ämnet samhällskunskap i ett omfattande 

sammanhang som accentuerar det politiska. (Staatsinstitut fuer Schulqualität 

und Bildungsforschung, 2004). [Egen översättning]. 

Samhällskunskap kräver samarbete med ett flertal ämnen samt anknytning till 

kunskaper eleverna införskaffat sig under tidigare årskurser är fundamental för 

ämnets självförståelse. Elevernas livsvärld är en nödvändig del av diskussionen, 

de ska kunna framföra sina egna intressen men samtidigt vara förstående för 

andra, samt integreras i en större gemenskap. Detta faktum i kombination med att 

kursplanen saknar centralt innehåll, didaktiska anvisningar och 

bedömningskriterier pekar tydligt mot att skolan har en relation med samhället. 

Som tidigare nämnts är Bayern kulturellt präglat av katolicismen, vilket speglas i 

ovanstående citat.  

Bayern binder i citatet kursplanen starkt till religionsundervisningen, samt till 

geografi och historia. Detta visar både platsen och tidens roll för ämnet, det är 

dock bara Bayern som explicit uttrycker religionens betydelse. Tyngden som 

läggs vid religion och geografi understryker platsens betydelse enligt principen, 

cuius regio, eius religio, då det temporala perspektivet är ensamt representerat av 

historia.  

I undervisningen förvärvar eleverna insikter i sociala strukturer och 

processer, lär sig metoder för social konfliktlösning och sociopolitiska 

åtgärder i Tyskland och EU. (Landesinstitut für Lehrbildung und 

Schulentwicklung, 2009, s. 10). [Egen översättning].  

Hamburgs kursplan vilken citeras ovan, sticker ut i jämförelsen då det är den enda 

som inte uttryckligen refererar till sig själv. Explicit refereras bara till Tyskland 

och EU som arenor för politik och ekonomi. Formen för demokratiskt deltagande 

skrivs tydligt fram och är genomgående tyngdpunkten för läroplaner. De sociala 

strukturerna och framför allt konflikterna är centrala att de framhävs i 

undervisningen. 
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Skolans pedagogiska mål liksom den tvärgående uppgiften för skolan är att 

främja bandet mellan eleverna och deras naturliga, sociala och kulturella 

miljö och odlingen av det plattyska språket. Eftersom globalisering, tillväxt 

och framsteg inte längre bara är positiva termer är det avgörande att 

kombinera de stärkta relationerna med den egna regionen och dess arv inom 

landskap, kultur och arkitektur med demokratiska värderingar och målen för 

interkulturell bildning. (Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung, 

2019, s. 6). [Egen översättning]. 

Ovanstående är ett utdrag från Mecklenburg-Vorpommerns kursplan och 

syftar till att stärka de kulturella relationerna till regionen. Detta är ett 

försök från statligt håll att använda regionen som en del i läroprocessen, 

vilket kallas kort och gott för ”Mitt hemland – Mitt moderna 

Mecklenburg Vorpommern”. Platsen konstrueras från statligt håll för att 

skapa en relation till platsen hos eleverna i området de lever i. 

Globalisering och tillväxt ses inte längre som enbart positiva termer utan 

måste ställas mot den egna regionen och dess arv. Undervisningen ska 

erbjuda eleverna deltagande i den regionala kulturen. Skolan fostrar 

eleverna att arbeta och verka i den egna regionen i framtiden.   

Tolkning 

Samtliga kursplaner använder skolan som ett verktyg för att främja demokrati. 

Uppsatsens syfte är att urskilja platsens påverkan och detta genom att applicera 

nyanser av demokrati genom konstruerade modeller för att se vad samhället är. 

Kursplanerna (Bayern och Mecklenburg-Vorpommern) som explicit skriver in sig 

själva som referenspunkter för elevernas identitet kan vid första anblicken tolkas 

utifrån samma demokratimodell, men de övriga dimensionerna som statlig och 

överstatlig och global gör att det framkommer en tydlig skillnad mellan de båda. 

Bayern understryker vikten av civilsamhällets roll medan Mecklenburg-

Vorpommern skriver uttryckligen vad det är som civilsamhället är. Detta tolkas 

som att Bayern har ett starkt samhälle med folkligt förankrad identitet medan 

Mecklenburg-Vorpommern som Glaser också visat är i processen att skapa ett 

samhälle. Identitetsskapandet för elever i Mecklenburg-Vorpommern är tyngre 
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riktat mot det nationella och globala samhället och framstår som sökande. 

Tolerans och teknik är de medel som ska bygga samhället men visionen anger 

bara konkurrensförmåga. Det korrelerar med den liberala demokratimodellen, 

identiteter skapas från olika källor inte i gemenskap och marknadskraften är sitt 

eget mål och medel för detta syfte, den regionala platsen har trots många ord i 

kursplanen egentligen ingen roll i skolan. 

Bayern föreskriver även det regionala samhällets betydelse för elevens identitet, 

tillskillnad från Mecklenburg-Vorpommern är den mer implicit. Utomstående 

institutioner som kyrkan, kommunen och familjen förväntas vara en del av 

undervisningen. Motsvarigheten till svenska kursplaners centrala innehåll saknas 

helt i den bayerska läroplanen, detta tolkas som en stark tillit till skolan från både 

huvudmän och vårdnadshavare. Den förutsatta värdegemenskapen är en stark 

indikation på en republikansk demokratimodell. 

Hamburg har som ovannämnt ingen referens till sig själv utan blickar utåt mot EU 

och en globaliserad värld. Det måste tas i beaktande Hamburgs ringa storlek både 

demografiskt och geografiskt. Ett antagande görs att identitetsskapande sker 

naturligt och automatiskt under dessa förhållande. Platsen är inte påtaglig som 

själva processerna och strukturerna människan lever i. Kombinationen av den 

förutsatta identiteten och den starka betoningen på deltagandet och dess 

utformning är utmärkande för deliberativ demokrati. 
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Tid 

Undervisningen förmedlar eleverna förmågan att relatera till aktuella 

händelser, en syn på dåtid, nutid och framtid genom historisk utveckling i ett 

nationellt och internationellt sammanhang, vilket främjas genom samarbete 

mellan ämnena samhällskunskap och historia och korrelationen av deras 

kursplaners innehåll. För elevernas orientering utvecklas kategorier för att 

förstå den komplexa värden av nuet och aktuella händelser. (Staatsinstitut 

fuer Schulqualität und Bildungsforschung, 2004). [Egen översättning].  

Historien ligger till grund för nutid och framtid i den bayerska kursplanen, och 

förklarar komplexiteten i världen. Detta fokus bakåt riskerar att knuffa nytänkande 

visioner om framtiden i skymundan. Kursplanen uppmanar explicit till ett 

ämnesöverskridande samarbete med historieämnet. Det öppnar också för att ge 

eleverna en känsla av predestination, framtiden oavsett om den är hotfull eller 

hoppfull är utom mänsklig kontroll. Samtidigt beskriver senare kursplanen 

framtiden som öppen och påverkbar genom elevernas kreativitet. 

Interkulturell bildning är en ämnesöverskridande uppgift för skolan. Att 

förmedla fackkunskaper, lärande inom ämnesområden, utbildningsplatser 

utanför läroplanen, gränsöverskridande utbyte eller medieutbildning - alla 

relevanta åtgärder måste samordnas och bidra till att ge orientering för 

ansvarsfullt agerande i den globaliserade och digitala världen. Förvärv av 

interkulturell kompetens är en nyckelkompetens under 2000-talet. 

(Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung, 2019, s. 5). [Egen 

översättning].  

Kursplanen försöker aktivt bryta ner gränser mellan elevers identiteter samtidigt 

ger den ändå uttryck för skapandet av barriärer mot det andra. Producerar en 

rotlös framtid parallellt med att den ska stärka den regionala identiteten i en 

mycket märklig dikotomi. Framtiden tycks vara här och nu, samtidigt är hoten 

tydligt definierade och aktuella samt står i vägen för framtiden. Med interkulturell 

kompetens menar kursplanen att eleverna ska ha kunskap om kulturell mångfald 

och förstärka sin egen identitet men samtidigt utveckla tolerans för kulturell 

mångfald. På ett synnerligen liberalt vis lyfts individen fram och måste knytas an 

till en större gemenskap eller ”demos”. Kursplanens syfte är att skapa en 
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gemenskap där det existerar en enighet i de politiska värderingarna som samhället 

byggs på, inte på de kulturella.  

Undervisningens ledstjärna är demokratisk förmåga. Detta inkluderar 

förmågan och viljan att på ett självsäkert sätt och med socialt ansvar uppfatta 

sina egna intressen, rättigheter och skyldigheter, att erkänna konflikter som 

oundvikliga med tanke på mångfalden och mångfalden av mänskliga 

intressen och värderingar i ett demokratiskt och pluralistiskt samhälle, att 

lösa dem samtidigt som de mänskliga rättigheterna och grundlagens 

grundläggande värderingar (Art. 1 och 20 GG) erkänns i de former av 

demokratiskt beslutsfattande och beslutsfattande som legitimeras av 

grundlagen (Landesinstitut für Lehrbildung und Schulentwicklung, 2009, s. 

10). [Egen översättning].  

Konflikt är en förutsättning för undervisningen i samhällskunskap i Hamburg. 

Citat. Kursplanen väger tungt mot habermasiansk senmodernitet med sitt fokus på 

kommunikation. Eleverna ska inte enbart arbeta med faktakunskaper och kunna 

dra egna slutsatser utan också reflektera över sin roll i samhället. Konflikter är 

oundvikliga med tanke på mångfalden av mänskliga intressen i samhället, vilket 

in sin tur ses som den drivande kraften bakom skapandet av ”det nya” i 

kursplanen. Skolan spelar i detta sammanhang rollen av offentlighet där intressen 

och värden kan och ska diskuteras inom ramen för vissa förhand bestämda 

spelregler.  

Detta inkluderar förmågan och viljan att erkänna att även positioner som är 

underkastade och inte tas i beaktning också är en legitim del av denna 

politiska process. (Landesinstitut für Lehrbildung und Schulentwicklung, 

2009, s. 10)  [Egen översättning]. 

Citatet föreskriver explicit att allt är föremål för debatt och alla perspektiv ska 

lyftas och har en legitim del i undervisningen. Resonemanget och förnuftet ges en 

tyngd, alla positioner erkänns i undervisningen och skolan blir rummet där det 

offentliga samtalet sker. Kursplanen gör försök att motverka samhällsdiskursen 

och lyfta frågor som annars inte berörs. Implicit ska underordnad grupper och 

värderingar samhället erkännas av mångfalden, och i är skolan även föremål för 

diskussion. Kursplanen i Hamburg tar inga erfarenheter för givet, även om 
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diskussionen och påverkan ska ske inom grundlagens gränser ska även lagen vara 

föremål för diskussion. 

Tolkning 

Historia är tätt integrerat med undervisningen av samhällskunskap i Bayern ett 

eko av Baumans retrotopia. I Mecklenburg-Vorpommern knyts kursplanen i 

samhällskunskap bara till historien i långa linjer till politiska filosofer och i 

Hamburg till 1800- och 1900-talets historia genom socialstatens betydelse 

ekonomiskt och översiktlig historia om EU. 

Dissonansen mellan generationer och identitet som Glaser visat på mellan historia 

och samtid i Mecklenburg-Vorpommern gör att historien inte kan användas för att 

förklara samtid eller bygga framtid på samma sätt som i Bayern. På så vis är 

kursplanen formulerad med nödvändighet formulerad mycket bredare och det 

centrala innehållet samt former för undervisning påbjuds explicit och detaljerat. 

Utmaningarna och hoten som beskrivs i kursplanen för samhället och eleverna 

möts på ett sätt som inte går att koppla historiskt och heller inte något som 

samhället är rustat för att kunna möta. 

Kursplanerna skildrar två olika typer av framtider; Baumans konsumtionsframtid 

och den habermasianska föränderliga framtiden. De beskriver en samtid som 

bygger på konflikter, förfall av institutioner och en global värld som kryper allt 

närmre den enskilde människan. Kursplanen i Mecklenburg-Vorpommern 

uttrycker explicit en önskvärd framtid där eleverna som fostrats i entreprenöriell 

anda och med tekniska specialistkunskaper in i en konsumtionsdriven flytande 

framtid. Bayerns kursplan strävar efter en diskussion innan förhandlingen vilket 

kan tolkas likt en deliberativ demokratimodell med en medborgare som är aktiv i 

den politiska processen innan beslut genomförs.  

Hamburgs läroplan är utformad för att eleverna ska kritiskt granska sin samtid och 

både delta och forma samhället. Kommunikationen och formen på undervisningen 

har starka drag av Habermas deliberativa demokrati, framtiden behöver inte 

hinnas i kapp genom teknologi och föreskriven pluralism som i Mecklenburg-

Vorpommern. Framtiden är fortfarande föränderlig i Hamburg och historien har 
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väldigt lågt inflytande tillskillnad från Bayerns dels historiska anknytning dels 

anpassning av elever in i samhället.  
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Diskussion 

Globaliseringen gör sig påmind i samtliga kursplaner i samhällskunskap, i 

Hamburg som en arena för förändring, i Bayern som en förlängning av 

medborgarnas intressesfär och i Mecklenburg-Vorpommern som en risk. 

Regionen är tydligt framskriven i både Bayern och Mecklenburg-Vorpommern 

fast som ovan diskuterats utifrån olika förutsättningar. Analysen visade att 

Hamburg saknar referenser till sig självt, som ovan diskuterats förklaras detta 

genom städers speciella natur.   

Anmärkningsvärt är det lilla utrymmet nationalstaten ges i kursplanerna, vilket 

styrker Baumans tes om nationalstatens försvagning. Anmärkningsvärt då ur ett 

svenskt perspektiv är nationalstaten samhällskunskapens raison d’être. 

Bayerns kursplan är uttryckligen samhällsbevarande, elever anpassas in i 

samhället genom en stark historisk och kulturell bildning. Mecklenburg-

Vorpommern vill uttryckligen förändras och anpassa samhället, implicit mot det 

som Bayern är. Hamburg fokuserar på konflikt och diskussion, eleverna 

uppmanas till att söka lösningar aktivt och ska heller inte utgå från att existerande 

strukturer innehåller dessa lösningar.  

Kursplaner är som tidigare diskuterats komplexa politiska dokument utformade av 

många intressenter. Det finns liberala formuleringar i samtliga med hänvisningar 

till rättigheter och skydd mot statligt våld, likväl som uttryck för republikansk 

demokrati som understryker vikten av värdegemenskap. Citaten och tolkningarna 

har valts ut för de är typiska formuleringar vilka representerar den starkaste 

tendensen i respektive kursplan. Teorierna har styrt läsningen av dokumenten men 

inte så till den grad att kursplanerna presenteras som något de inte är. 

Samtliga kursplaner har överraskande lite innehåll om själva nationen, enbart 

referenser till själva grundlagen. Grundlagsreferenserna har i sin tur tolkats som 

tydligt liberala då Tysklands grundlag i grova drag följer Förenta nationernas 

deklaration om de mänskliga rättigheterna och föreskriver skydd för individen 

mot statliga övergrepp. 
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Kursplanerna från Hamburg och Bayern understryker betydelsen av elevens 

livsvärld i undervisningen. Det vill säga kunskapen i ämnet ska kopplas till 

elevens levda erfarenhet, underförstått ämnar de forma en medborgartyp som 

Dejten kategoriserar som aktiv. Mecklenburg-Vorpommern gör inte några anspråk 

på elevers erfarenhet utan främja banden till deras yttre miljö samt ger didaktiska 

förslag kopplade till undersökningar av elevers livsmiljö (Ministerium für Bildung 

und Kindertagesförderung, 2019, s. 12) 

Stora delar av kursplanerna i Hamburg och Mecklenburg-Vorpommern är en 

bruksanvisning för lärare. De beskriver uttryckligen innehåll och metoder som 

lärarkåren förväntas använda, snarlikt de svenska kursplanerna i samhällskunskap. 

Kursplanen i Bayern lämnar stoffet öppet för lärarnas egen tolkning. 

Mecklenburg-Vorpommern går till och med så långt att rekommendera konkret 

kurslitteratur inom området internationella relationer och skriver uttryckligen 

vilka internationella konflikter som bör behandlas. 

Mecklenburg-Vorpommern har den enda kursplanen som beskriver riskerna med 

globalisering vilket hade kunnat analyserats med Becks definition av det 

senmoderna samhället. Bayern och Hamburg fokuserar snarare på utmaningar, 

Bayern ur aktörsperspektiv och Hamburg ur ett strukturperspektiv. 

Valet av teori ger inget renodlat resultat vilket även Christensen såg i sin analys. 

Han förklarar att Berlin-Brandenburgs läroplan kan läsas som republikansk med 

deliberativa inslag. Denna undersökning visar att andra delstater lutar mer åt 

liberal demokrati, men ingen av de valda delstaterna passade sömlöst in i en 

specifik demokratimodell. 

Alternativa teorier som kunde appliceras på kursplanerna är Klas-Göran Karlssons 

definition av historiemedvetande och historiebruk. Detta hade gett ett alternativt 

perspektiv på kursplanernas förhållande till tid och rum, men fördunklat 

framtidsperspektivet. Intressant för vidare forskning hade varit att analysera 

lärarutbildningarna i de respektive förbundsstaterna för att utreda hur dessa 

rekommendationer följs och visa någon bild av verklig praxis.  
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Dejtens medborgartyper får spela andrafiol till demokratimodellerna. 

Medborgatyper hade kunnat förklara det önskvärda vilket Blanck och Lödén gör 

genom sin historiska beskrivning. Medborgartyperna visar hur stort anspråk det 

kollektiva kan och bör ställa på den enskilde, det vill säga det blir något trubbigt 

för att skilja på den republikanska och den deliberativa demokratimodellen när 

den förra bygger på den senare. 

Finns det något att lära av den regionala anpassningen av läroplaner i Tyskland? 

Det är allmänt vedertaget att samer inte levt söder om Dalälven men likväl ska 

elever på Ystad gymnasium lära sig deras historia, men inte om Harald Blåtands 

kristnande av Skåne. Detta är ett ämne för vidare studier, att undersöka om något 

regionalt inflytande under formuleringen av den svenska läroplanen finns. 

Kursplanerna i samhällskunskap försöker aktivt skapa ett klassrumsklimat som är 

öppet för diskussioner och förbereda eleverna till delaktighet i samhället. 

Kollektivt ansvar för den gemensamma världen uppmuntras. Eleverna ska 

införskaffa kunskaper för att kunna delta i det offentliga rummet och bygga 

nätverk i lokalsamhället för att kunna skapa samhörighet till regionen och det 

globala världssamfundet. Detta är inget unikt för de tyska kursplanerna utan är 

något de skandinaviska läroplanerna föreskriver, vilket Christensen visar i 

Demokrati-og medborgerskabsbegreber i grundskolens samfundsfag i Danmark, 

Norge, Sverige og Tyskland.  

Hamburg refererar som tidigare nämndes inte till sig själv, staden har historiskt 

sätt varit en viktig hamnstad där många olika kulturer och religioner satt sina spår 

i skapandet av identitet. Platsen är inte lika framskriven som i övriga kursplaner 

utan är tagen för givet. Med stöd av Glaser som utifrån sin analys om ungdomars 

identitetsskapande i östra Tyskland menar att nationen har lika stark påverkan 

som tiden. Tysklands historia, som skapat slitningen mellan öst och väst har starkt 

präglat ungdomarna i landet även om de tillskriver sig identiteter från annat håll. 

Den historiska situationen i Östtyskland och tidigare generationers erfarenheter 

formar ungdomars nya syn på vad Tyskland betyder för dem. Östtyska samhällets 

diametrala förändring speglas i kursplanen vilken analysen visat. 
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Kursplanerna visar samhällskunskapens syfte för sina respektive samhällen; 

Bayern bevarar, Hamburg förändrar, Mecklenburg-Vorpommern förändras, men 

samtliga visar på en låg efterfrågan på kärlek till nationen. 
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