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Abstract

___________________________________________________________________

Mikael Löfwall

Samhällskunskap – Ett ämne i tiden?

- En studie av globaliseringens inverkan på samhällskunskapen 

___________________________________________________________________________

In preparation for the autumn term in 2011, the Swedish elementary school adopted new 

syllabuses regarding, inter alia, the civic education (Sw. Samhällskunskap). The civic 

education has traditionally been a disciplinary subject with a main purpose of mediating 

democratic values as well as providing general orientation in the society. Generally, the civic 

education intends to reflect the world in which people live in, being a complex society which 

to a large extent is regularly affected by global aspects and developments.       

The purpose of this study is to review all the elementary school’s syllabuses relating to the 

civic education with specific focus on the globalisation perspective. By this study, it is my 

intention to review changes that continuously have been implemented in relation to the 

syllabuses and subject over the time. The study has been performed by applying a qualitative 

and quantitative analysis as to the content in the various syllabuses. 

The outcome of this study indicates that the civic education to a very large extent has been 

affected by the globalisation process. In previous syllabuses, the global perspective was 

primarily applied for the purpose of comparing the Swedish system with the global 

perspective. It is obvious that the global perspective has taken an important role in the most 

recently adopted syllabuses with a clear focus on how the globalisation affects various 

working areas and people in general. In comparison with previous syllabuses, the civic 

education has also grown and currently comprises of a wider range of working areas. The 

disciplinary purpose of the subject (as referred to above) is, however, still an important 

element also in relation to the most recently adopted syllabuses for the subject.  
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1. Inledning
Under höstterminen 2011 trädde nya läroplaner i kraft för grundskolan och gymnasieskolan. 

Sedan grundskolan bildades under 1960-talet har fem läroplaner publicerats. Deras 

formuleringar, innehåll och form varierar givetvis efter hur samhället har förändrats och 

utvecklats. Förändringar i skolan vållar ofta debatt och river upp känslor hos människor vilket 

gör utbildningsväsendet till ett ständigt aktuellt objekt att studera.

Samhällskunskapen är det ämne i skolan som kanske har störst krav på att spegla nutiden 

utifrån såväl historiska som samtida händelser. Samhällskunskapen är således ett aktualitets-

ämne vars innehåll ständigt kommer att förändras (Larsson 2011:251-252). Detta ställer 

givetvis stora krav på både lärare och elever att hålla sig uppdaterade i den rådande 

samhällsutvecklingen. En av de största samhällsförändringarna under 1900-talet är 

globaliseringen och dess inverkan på samhällen över hela jorden. Globaliseringen är komplex 

till sin natur då den innefattar så många processer. Steger (2009) definierar globaliseringen 

som flöden av teknologisk, ekonomisk, politisk, kulturell och religiös art där nationsgränserna 

inte längre spelar någon avgörande roll (Steger 2009:8-9). Han menar därtill att 

globaliseringen tog sin nuvarande form under 1960-talet (Steger 2009:1).

Globaliseringens stora inverkan på samhället har troligtvis påverkat samhällskunskapen och 

dess innehåll. Det är därför intressant att studera hur denna inverkan kan ha sett ut sedan den 

obligatoriska grundskolans uppbyggnad under tidigt 1960-tal. Grundskolan är obligatorisk 

och omfattar således ett stort antal människor. Förändringar i samhällskunskapens innehåll får 

således betydande konsekvenser för en lång tid framöver. Obligatoriumet belyser ytterligare 

studiens relevans.  

Personligen anser jag att det är viktigt för mig som blivande lärare att få fördjupade kunskaper 

om kursplanernas historia, innehåll och vilka möjliga faktorer som kan ha påverkat 

förändringarna. Som lärare tror jag att det är viktigt att ha kunskap om historien för att kunna 

tolka samtiden. Jag är övertygad om att detta kommer att göra mig till en bättre lärare, det är i 

detta mitt personliga intresse ligger.
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1.1 Syfte och frågeställningar
I detta kapitel kommer uppsatsens syfte och frågeställningar att redovisas. Studien kommer

därefter till att uppfyll det syfte och besvara de frågeställningar som anges.

Syfte

1900-talet var ett århundrande som präglades av stora förändringar. Världskrig, 

industrialisering och teknisk revolution är bara ett fåtal av de omvälvande händelser som 

1900-talet genomgick. En av de mest omvälvande förändringarna är globaliseringen och dess 

inverkan på samhället. Ingen individ, stat eller rörelse har varit oberörd av globaliseringen och 

dess effekter. Under 1900-talet byggdes också det svenska obligatoriska skolväsendet upp. 

Den svenska grundskolan byggdes upp under 1960-talet samtidigt som globaliseringen och 

dess effekter blev synliga. I grundskolan ingår ämnet samhällskunskap, samhällskunskapen 

skall spegla samhället och fostra demokratiska medborgare. Hur samhällkunskapen speglar 

globaliseringen och dess effekter är således en högst intressant fråga. Syftet med denna studie 

är således:

Att visa på hur de innehållsmässiga anvisningarna i kursplanerna för samhällskunskap från 

skolöverstyrelsen och skolverket har sett ut från och med 1962 till nutid utifrån ett 

globaliseringsperspektiv.

        Frågeställningar

 Vilka är de huvudsakliga arbetsområdena i kursplanerna?

 Vilket syfte har undervisningen i de olika arbetsområdena?

 Hur förehåller sig arbetsområdena till varandra i avseendet utrymme? 

 På vilket sätt kommer globaliseringen till uttryck i ämnet samhällskunskap?
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1.2 Urval och avgränsningar
I detta avsnitt kommer jag att presentera det urval och de avgränsningar som jag har gjort för 

att kunna genomföra studien. Kapitlet inleds med avsnittet urval och därefter följer 

avgränsningar.

Urval

Jag har i denna studie valt att inrikta mig på kursplanerna i samhällskunskap för grundskolan. 

Grundskolan är en obligatorisk skolform som alla svenska medborgare måste genomföra. Då 

grundskolans samtliga kursplaner ligger till grund för studien är det ett totalurval. Ett 

alternativ hade varit att grunda studien i den frivilliga skolformen, gymnasiet. Eleverna i 

gymnasieskolan läser dock olika mycket samhällskunskap beroende på vilken 

programinriktning och valbara kurser som eleven har valt. Beroende på vilket program som 

eleven läser kan innehållet dessutom variera till en viss grad. Variationen mellan omfattning 

och innehåll i gymnasieskolans samhällskunskapskurser hade inneburit en rad metodologiska 

utmaningar.

I grundskolan skall eleverna läsa lika mycket samhällskunskap oavsett valbara kurser och 

innehållet grundar sig i kursplanerna, möjligheten att välja till eller bort ämnet finns inte 

heller. Därför lämpar sig kursplanerna för grundskolan bättre än gymnasieskolan för en studie 

av denna karaktär. Att studien sträcker sig över fem läroplaner med start 1962 beror på att 

detta var den första kursplanen för grundskolan och den senaste kursplanen gavs ut år 2011.

Avgränsningar

Med denna studie har jag ambitionen att beskriva hur kursplanerna förändrats över tiden 1962 

till nutid. Hur undervisningen praktiseras på skolorna i praktiken är en annan sak, förvisso 

intressant, men ryms inte inom denna studies syfte och frågeställningar.

Kriterierna för de olika betygsstegen kommer inte att inkluderas i denna studie då de olika 

betygen ej är obligatoriska för eleven. Med de högre betygen har eleven större kunskaper än 

vad som kan beskrivas som grundläggande och obligatoriskt. Betygsstegen kan heller inte 

räknas som innehållsmässiga anvisningar och har därför inte legat till grund för någon analys. 

Studien kommer endast att beröra årskurserna 4-9. Detta beror på att samhällskunskapen i 

vissa av kursplanerna för de tidigare åren (årskurs 1-3) är sammanfogade med de övriga 
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samhällsorienterande ämnena. Sammanfogningen gör en rättvis jämförelse mycket 

svårhanterlig, därför har de delar av texten som behandlar de tidigare åldrarna inte legat till 

grund för studien.  Studien berör bland annat de utrymmesmässiga förändringar som olika 

arbetsområden har i samhällskunskapen. I detta ingår inte antal timmar då detta kan variera 

beroende på hur den enskilde läraren lägger upp undervisingen i samhällskunskap.

1.3 Den fortsatta dispositionen
Dispositionsavsnittet syftar till att orientera läsaren om uppsatsen uppbyggnad samt att

klargöra hur de olika kapitlen är kopplade till varandra.

Kapitel två är en genomgång av viktiga begrepp som förekommer i uppsatsen och skall bidra 

till förståelse för hur begreppen använts i studien. Kapitel tre är ett bakgrundskapitel där 

skolans historiska utveckling presenteras samt samhällskunskapens tillkomst behandlas. I 

kapitel fyra behandlas tidigare forskning på området där de viktgaste bidragen redovisas. 

Kapitel fem är en teorigenomgång där globaliseringsteorin introduceras samt studiens 

teoretiska utgångspunkter presenteras. De teoretiska utgångspunkterna utgör referensramen 

för tolkningen av resultatet i den kommande analysen. I kapitel sex redogörs för de metoder 

som har använts i studien. Studien har genomförts med en kvalitativ innehållsanalys samt en 

kvantitativ innehållsanalys. I kapitlet motiveras metodval och genomförandet. Kapitlet är 

viktigt för läsaren för att visa på de eventuella styrkor och svagheter som finns i uppsatsens 

utförande.  

Resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen redovisas i kapitel sju. I kapitel åtta redogörs 

det för den kvantitativa innehållsanalysen. Resultaten har framkommit genom 

operationalisering av metoden. I kapitel nio analyseras resultatet utifrån den teori som 

redogjordes för i kapitel sju. Kapitel tio är ett sammanfattande kapitel över uppsatsen 

slutsatser, i kapitlet förs även en diskussion om förklaringsfaktorer samt fortsatt forskning.
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1.4 Definitioner
I detta avsnitt kommer jag att förklara vanligt förekommande begrepp som förekommer i 
denna uppsats samt de definitioner som jag har använt mig av.

Grundskola - Grundskolan omfattar den obligatoriska skolan. Grundskolan sträcker sig 
mellan årkurs 1-9 vilket innebär åldrar 7-16.

Kursplan – Kursplanen anger mål, betygskriterier och innehåll för det aktuella ämnet. I 
denna studie är det kursplanerna för samhällskunskap som ligger till grund för empirin.

Lgr – Lgr är en förkortning och står för läroplan för grundskolan

Lpo – Lpo är en förkortning och står för läroplan för det obligatoriska skolväsendet

SO – Samhällsorienterande ämnen går ofta under benämningen SO, I detta ingår 
Samhällskunskap, Religion, Historia och Geografi.

Skolverket – Skolverket är den myndighet som ansvarar för det svenska skolväsendet.  
Skolverket skall verka för att de riktlinjer och mål som riksdag och regering satt för skolan 
uppfylls. Detta görs genom styrning, stöd, uppföljning av skolverksamheten.

Skolöverstyrelsen – Innan 1991 var skolöverstyrelsen den ansvariga myndigheten över den 
svenska skolverksamheten.

Styrdokument – Ett styrdokument reglerar policy, handlingsplaner, strategier och andra 
regler inom skolväsendet. Ett styrdokument kan också vara av typen lag eller förordning. 
Skolan måste således följa styrdokumenten.



6

2. Bakgrund 
I denna del av uppsatsen kommer jag att presentera en kortare historisk bakgrund över 

skolväsendets utveckling samt en bakgrund till läroplanerna. Jag kommer därtill ge en 

presentation av samhällskunskapsämnets historiska utveckling.

2.1 Svenska skolan innan Lgr62
Under en period på flera hundra år styrdes det svenska utbildningsväsendet av kyrkan och 

dess representanter. Under 1600-1700-talet bestod läromedlen av Luthers lilla katekes, och

undervisningen gav i bästa fall eleven en viss läsförmåga. Dock var det kunskapen om 

kristendomen som var relevant för prästen under husförhören. Husförhören levde kvar till sent 

1800-tal och resulterade i att den svenska befolkningen hade god läsförmåga i relation till 

andra länder (Lundgren & Säljö 2010:43-45).

Industrialiseringens intåg på 1800-talet förändrade statens behov avsevärt då industrin krävde

utbildad arbetskraft. Industrialiseringen och vetenskapliga framsteg effektiviserade 

jordbruken och allt fler människor övergav jordbruket till förmån för industriarbete. 

Industrierna var ofta placerade i städerna vilket medförde en tilltagande urbanisering. Det nya 

samhället förändrade skolan och utbildningen breddades med fler ämnen och till att omfatta 

ett större antal elever (Lundgren & Säljö 2010:73-74). Under slutet av 1800-talet infördes 

också den första formen av skolplikt, alla barn var av lag tvingade att gå i skolan i sex år. 

Skolplikten följdes dock inte av alla utan det var först när industrierna blev förbjudna att 

anställa barn utan avgångsbetyg som skolplikten fick sitt genomslag (Lundgren & Säljö 

2010:265). Folkskolans1 tillkomst berodde bland annat på behovet av att bemöta de radikala 

idéströmningarna om samhällsförändringar samt till att stävja befolkningens sviktande moral.

Befolkningen ville vid denna tid frigöra sig från den statliga kontrollen vilket ansågs tämligen 

radikalt vid denna tidsperiod. Det fanns också ett behov av att tillgodose den annalkande 

industrin med utbildad arbetskraft. Till skillnad från andra skolformer var dessutom 

folkskolan gratis vilket möjliggjorde att även barn från fattiga förhållanden fick möjlighet till 

utbildning (Lundgren & Säljö 2010:69-70).  

Skolan var fortfarande under 1900-talets början nära sammankopplad med kyrkan och det 

religiösa inflytandet var betydande. Exempelvis ansvarade samma minister2 för skolan som

över frågor rörande kyrkan (Forsell 2005:15). Kyrkans inflytande över den svenska skolan var 

dock försvagad då makten delades mellan kyrkostämman och folkskolestyrelsen. Kyrkans 
                                                            
1 Folkskolan fanns kvar till och med 1972.
2 Ministerns titel var under denna period ecklesiastikminister. 
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officiella inflytande över skolan försvann så sent som 1958 då länsskolenämnden inrättades 

(Lundgren & Säljö 2010:80).  

1940-talets skolreformer innebar att skolplikten förlängdes från sex år till nio år. 

Förlängningen av skolplikten motiverades bland annat med att skolan har ett samhällsansvar 

gällande att fostra eleverna till goda medborgare. Eleverna behövde verktyg i form av 

kunskap för att klara sig i samhället och skolan skulle tillhandhålla detta (Forsell 2005:15-16).

2.2 Läroplaner
Sedan 1962, då grundskolan instiftades, har två olika myndigheter ansvarat för utgivningen av 

läroplaner till grundskolan. Skolöverstyrelsen publicerade de tre första läroplanerna, Lgr62, 

Lgr69 och Lgr80 medan Skolverket har haft ansvaret för Lpo94 och Lgr11. Grundskolan har 

således haft fem läroplaner sedan dess start.

1962 antogs en proposition som resulterade i den nya grundskolan och kursplanerna för 

Lgr62. I och med den nya grundskolan avskaffas skolformen med parallellskolan3 och en ny 

samanhållen skola bildas. Eleverna fördelas i låg-, mellan- och högstadieskola vilket krävde 

omfattande organisatoriska insatser. Bland annat byggdes det en stor mängd nya skolor, 

införandet av skolskjutsar samt den nyligen inrättade länskolnämnden (Richardson 2010:115).  

Med den nya grundskolan ville dåtidens politiker bemöta motståndet som fanns mot 

klassamhället. Detta grundade sig i att det vid denna tid uppfattades som att det fanns tydliga 

klasskillnader i samhället. En betydande del av befolkningen ville således förändra 

klassamhället.  Den nya grundskolan svarade därtill på den önskan som många människor 

hade under denna tid om gymnasial behörighet (Richardson 2010:116) Ytterligare ett syfte 

var att främja solidariteten bland medborgarna och att skapa ett mer demokratiskt samhälle 

(Isling 1974:62). I och med Lgr62 kunde eleven i årskurs nio välja en yrkesförberedande linje 

eller en gymnasieförberedande. Majoriteten valde dock att läsa den gymnasieförberedande 

(Richardson 2010:116). Åke Isling, författare till boken Vägen till en demokratisk skola(1974)

menar att såväl politiker som allmänheten hade svårt att tro på grundskolereformen och dess 

möjligheter. De borgliga partierna tillhörde den mest kritiska skaran och trodde inte att 

reformen skulle leda till någon förändring i samhället (1974:62). Som historien har visat var 

dock reformen möjlig att genomföra i och med grundandet av grundskolan under 1960-talet.  

                                                            
3 Parallellskolan innebar att det fanns flera olika typer av skolformer som existerade parallellt i det svenska 
skolsystemet. 
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Då de flesta elever valde att läsa till sig behörighet till gymnasiet slopades linjedelningen i 

Lgr69. Samtliga elever fick i och med Lgr69 gymansiebehörighet. Den nya läroplanen 

innebar mer obligatorisk gemensam tid samt en breddning av de valbara moderna språken. 

Förändringarna innebar en enhetligare skolare än vad som hade kunnat erbjudas i den tidigare 

skolan (Richardson 2010:116). Likt Lgr62 var ambitionen med Lgr69 att skapa en mer jämlik 

och demokratisk skola. Isling (1984) menar att skolan i sitt utformande blev mer demokratisk 

och jämlik, dock blev innehållet och mötet mellan lärare och elev inte det i och med Lgr69, 

detta berodde till stor del på de klasskillnader som fanns etablerade i samhället (Isling 

1984:202). Lgr69 är grundskolans andra läroplan och var giltig vid starten av läsåret 1970-

1971 (Lgr69 1975:6-7).

Redan 1976 påbörjades arbetet med att forma den följande läroplanen. Resultatet blev Lgr80 

som satte ett större fokus på undervisingen i svenska. Detta gjordes för att stärka skolans roll 

som bärare och förmedlare av kultur. Skolan blir därtill mer individanpassad och eleverna får 

ett större inflytande i undervisningen (Richardson 2010:183-184). För läraren innebar den nya 

läroplanen ett mindre detaljstyrt arbete. De tidigare läroplanerna hade varit specifika i vilket 

stoff och vilka arbetsmetoder som var relevanta. Detta ändrandes i och med Lgr80 och läraren 

kunde nu på ett friare sätt lägga upp undervisingen. Reformen innebar ett större pedagogiskt 

ansvar för både lärare och skolledningar ute i landet (Lundgren 2005:293-294). Lgr80 trädde i 

kraft i och med starten av läsåret 1982-1983 (Lgr80 1980:4).

1990-talet innebar betydliga förändringar i skolans organisation vilket bland annat resulterade 

i att de enskilda kommunerna fick ett större inflytande och ansvar över skolorna. I Lpo94 

anges mål och riktlinjer för undervisningen men styrdokumenten ger inga anvisningar för 

vilket stoff som skall ingå i undervisningen eller vilka arbetsmetoder som skall användas 

(Richardson 2010:188). De nya kursplanerna var därtill mål och resultat orienterade vilket var 

en enorm förändring gentemot skolans tidigare detaljstyrda innehåll. Detaljerna utvecklades 

istället på kommunal nivå, genom att skolorna utvecklade lokala skolplaner (Forsell 

2005:308) Lpo94 trädde i kraft vid terminsstarten av läsåret 1994-1995 (Lpo94 2000)). 1990-

talets förändringar av skolan innebar bland annat en kommunalisering av verksamheten, 

förändringar i målstyrningen, samt en ökad valfrihet för eleven. Valfriheten innebar att elev 

och föräldrar kunde välja vilken skola de ville gå i och bäddade därmed för konkurrens mellan 

skolorna (Norén 2003:53-54). 1990-talets reformer innebar därtill att finansieringen av 
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verksamheten förändrades. Skolpengen4 infördes vilket innebar att skolorna fick en viss 

summa för varje elev. Tanken med systemet var att belöna skolor som attraherar många elever 

och att sporra skolor som inte attraherade elever till förändring (Lundgren & Säljö 2010:443-

44). Norén (2003) menar dock att det går att ifrågasätta hur effektiv funktionen av skolpeng 

och valfrihet fungerar. 

Decentraliseringen av skolan var en trend som även gick att följa i övriga Europa. 

Förändringarna bottnade som redan tidigare nämnts i ideologiska tankesätt om valfrihet men 

också i att skolväsendet i och med sin storlek blivit allt mer svårstyrt och kostsamt. Samtidigt 

förändrades den politiska kartan i Sverige och Europa där mindre och populistiska partier 

vann sympatier, vilket ytterligare försvårade en centralt styrd skola (Lundgren 2005: 302-303)

1990-talet innebar stora förändringar inte bara genom kommunaliseringen av skolor, Sverige 

blev 1995 medlemmar i Europeiska Unionen. EU och andra organisationer så som FN har gett 

en rad rekommendationer som legat till grund för de svenska läroplanerna. 

Rekommendationerna har resulterat i ett djupare fokus på bland annat mänskliga rättigheter, 

internationell förståelse och barnens rättigheter. Lundgren & Säljö (2010) menar att den 

internationella påverkan på svensk utbildningspolitik är komplex men omfattande (Lundgren 

& Säljö 2010:469-470). 

Lgr11 är den senaste av de fem läroplanerna och den ersatte Lpo94 i och med terminsstarten 

av läsåret 2011-2012. Skolverket ansvarar för publiceringen av läroplanerna och det är Lgr11 

som är det styrdokument som är giltigt på svenska grundskolor just nu. Ett av de övergripande 

målen med den nya läroplanen är att göra målen och innehållet mer begripligt för lärare, 

elever och föräldrar (Richardson 2010:187). Detta då det genom flertalet utredningar 

framkommit att läroplanerna i Lpo94 har varit otydliga. Otydligheten har resulterat i att lärare 

och skolledare har tolkat styrdokumentens anvisningar och mål på olika sätt vilket inneburit 

stor variation på undervisningens utformning på olika skolor (Utbildningsdepartementet 

2007).

2.3 Samhällskunskap
Under 1600- och 1700-talet bedrevs den första typen av samhällsundervisning i svenska 

skolor. Undervisningen bestod främst av lagkunskap och med detta ville man lära eleverna de 

svenska grundlagarna. Under mitten av 1700-talet stärktes statsvetenskapens roll i ämnet då 

eleverna fick kunskaper om statens konstruktion och uppbyggnad. Ämnet var nära relaterat 
                                                            
4 Skolpengen kallas i vissa fall även elevpeng.
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till historian och historiska tillbakablickar var vanligt (Bromsjö 1965:66-67). Den här typen 

av undervisning var dock inte ämnad för den vanliga medborgaren utan det var i första hand 

medlemmar ur borgarklassen som fick denna högre utbildning5 (Lundgren & Säljö 2010). För 

adeln var det en statusmarkör att skaffa sig en utbildning, det var också en väg till höga 

ämbeten inom politiken och det militära (Ödman 1998:193-194).  

Under början av 1900-talet förändrades samhällskunskapen väsentligt i takt med 

samhällsutvecklingen. Som ett resultat av att människor fått rösträtt skapades det ett nytt 

behov av att lära invånarna om dess rättigheter och skyldigheter, samtidigt svarade innehållet 

på de kunskapsbehov som eleverna hade (Bromsjö 1965:66-67). Det demokratiska samhället 

gjorde att det uppkom nya visioner med skolan som tidigare inte funnits, skolan skulle nu 

skapa demokratiska medborgare som svarade mot samhällets behov (Lundgren & Säljö 

2010:77) 

Under 1940-talet gjordes en utredning som visade på att skolan inte tillgodosåg 

samhällsmedborgarnas behov av samhällsorientering (Bromsjö 1965:3). Tidigare hade 

skolämnen så som historia, religion och hembygdskunskap haft samhällskunskapens fostrande 

roll. Det nya ämnet skulle väcka lust hos eleverna genom att beröra aktuella 

samhällshändelser (Larsson 2011:251). Genom det nya ämnet samhällskunskap skulle skolan 

fostra fria, demokratiska medborgare. Samhällskunskapen var krävande, undervisningen 

skulle bland annat öva eleverna i att samarbeta men också ge omfattande teoretiska kunskaper 

(Bromsjö 1965:3). Samhällskunskapsämnets övergripande mål blev att lära eleverna att 

orientera sig i samhället, för detta krävdes såväl teoretiska kunskaper som ett kritiskt tänkande 

(Bromsjö 1965:4). Ämnet är starkt teoretiskt betonat med krav på kunskaper om hur bland

annat stat och kommun styrs, samtidigt skall ämnet vara fostrande. Enligt Bromsjö (1965) 

ställde samhällskunskapen höga krav på eleverna vilket gjorde att det inte var ett särskilt 

omtyckt inslag i skolan (1965:5-6). Andra världskrigets slut aktualiserade skolans roll som 

fostrande och förmedlare av demokratiska värden, skolan kunde därmed inte vara auktoritärt 

uppbyggd utan skulle vila på demokratiska grunder (Lundgren & Säljö2010:86). Under 1960-

talet bröt sig samhällkunskapen ut från det tidigare ämnet ”historia med samhällslära” och 

bildade det egna ämnet samhällskunskap. Tidigare hade ämnet i en hög grad fokuserat på 

statsvetenskap och nationalekonomi, efterhand växte ämnet till att också innefatta bland annat 

juridik, kulturgeografi och rättskunskap (Larsson 2011:249-252).

                                                            
5 Med högre utbildning menas i det här fallet inte högskoleutbildning. Under denna period var det ovanligt med 
teoretiska studier därför var den mest grundläggande teoretiska utbildningen ”högre utbildning”. 
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Samhällskunskapen och skolan som helhet har således varit ett ämne i förändring, detta är 

naturligt då samhället ständigt utvecklas och förändras. Vid industrialiseringen så beslutade 

politiker att skolan behövdes byggas ut för att tillgodose de nya behov som samhället fick. 

Demokratins intåg i samhället gjorde samhällskunskapsämnet värdefullt och viktigt för 

medborgarna och breddade dessutom ämnets innehåll. Under den senare delen av1900-talet 

har effekterna av globaliseringen satt tydliga spår i samhället och de utmaningar som 

omvärlden har skapat med världskrig, finansiell oro och folkvandringar har bemötts i skolan. 

Skolan har historiskt sett varit en viktig del i att forma och fostra befolkningen, och det är 

med all säkerhet så att denna utveckling har fortsatt i de kursplaner som denna studie tar sin 

grund i.
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3. Tidigare forskning
I detta kapitel kommer jag att presentera en samlad bild av den forskning som har bedrivits 

över området som denna studie spänner över. Området är väldigt brett och det blir således en 

omöjlighet att presentera allt, nedan följer således ett urval av den mest relevanta forskningen.

Mycket av den tidigare forskningen som har berört grundskoleämnet samhällskunskap 

behandlar demokratibegreppet och dess roll och mening för lärare och elever. Ett annat 

vanligt tema är att göra läroboksanalyser. Vid sådana analyser är demokrati ett ämne som 

gärna studeras. Dessa teman är framförallt vanliga bland studenter på lärarutbildningar runt 

om i Sverige. Det har även gjorts andra studier om grundskoleämnet samhällskunskap, bland 

annat studier som berör ämnets innehåll och vilka förändringar som har skett. Studier av 

denna art är dock betydligt äldre och är främst skrivna på mitten av 60-talet.

Lärarstudenterna Ebba Ashnagar och Irene Vinberg har i studentuppsatsen Läromedel idag 

(2010) granskat huruvida läromedlen som används inom samhällskunskapen uppfyller de krav 

som kursplanerna ställer på dem. Detta gjorde de genom en innehållsanalys av två läroböcker. 

Resultatet av analysen jämfördes därefter med de mål som finns i kursplanerna. Studien visar 

på att läroböckerna speglar de innehåll finns kursplanen och de fungerar således väl i 

undervisingen (Ashnagar & Vinberg 2010:2).  

Lektor Birger Bromsjö beskriver i avhandlingen Samhällskunskap som skolämne (1965) 

samhällskunskapens tillkomst samt hur Lgr62 mottagits av elever och lärare. Bromsjö visar på 

att samhällskunskapen är ett krävande ämne som vid denna tid inte var särskilt populärt bland 

eleverna, särskilt inte i de högre årskurserna. Författaren ger därtill en översiktlig historisk 

genomgång av ämnet och dess förändringar (Bromsjö 1965). Då avhandlingen är skriven 

1965 berör den i huvudsak Lgr62, vilket vid denna period var den enda kursplan som skapats 

för grundskolan.   

Professor Elisabet Nihlfors har åt utbildningsdepartementet och globaliseringsrådet skrivit 

rapporten Kunskap vidgar världen- globaliseringens inverkan på skola och lärande (2008). I 

rapporten behandlar hon de utmaningar och möjligheter som hela den svenska skolan står 

inför i och med det globaliserade samhället. Nihlfors (2008) menar att ett mångkulturellt och 

globaliserat Sverige ständigt måste utveckla skolans utformning och innehåll för att kunna 

konkurrera på den globala marknaden. Det är en stor utmaning att göra detta i ett land som till 

ytan är väldigt stort men befolkningsmässigt är väldigt litet. De demografiska och geografiska 

skillnaderna som finns i Sverige bidrar till denna utmaning (Nihlfors 2008:46). Vidare menar 
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författaren att det är viktigt att skolan bland annat förmedlar kunskap om andra kulturer, allas 

lika värde samt möjliggör möten mellan människor (Nihlfors 2008:100).

Mark Priestley (2002) jobbar med att utbilda lärare på universitet i Sterling. Han har bland 

annat forskat om globaliseringens inverkan på skolans styrdokument. I sin studie tittar han på 

Storbritanniens, Nya Zeelands, Australiens och USAs läroplaner. Hans slutsatser pekar på att 

globaliseringen har haft en stor inverkan på kursplanerna. Förändringarna är inte endast 

innehållsmässiga utan även sättet att uttrycka sig har förändrats som en effekt av 

globaliseringen (Priestley 2002:135). 

Forskning om samhällskunskapsämnets utveckling är ovanligt. De flesta studier är gjorda på 

enskilda arbetsområden inom ämnets ram. Denna studie belyser förändringar i 

samhällskunskapen utifrån en av de mest påtagliga samhällsförändringarna i historien. 

Studien fyller således en lucka i forskningen utifrån en välkänd teoretisk referensram. 
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4. Teori
I detta kapitel kommer jag att presentera den teori som studien grundar sig i. Kapitlet kommer 

att inledas med en presentation av globaliseringsteorin och i denna del kommer jag att 

fokusera på begreppet ”globalisering”. Därefter kommer avsnittet Globalisering och skola att 

följa, och där kommer jag att behandla relevant teori om globaliseringen i relation till skolan. 

Kapitlet avslutas med Teoretiska utgångspunkter där jag kommer att specificera de teorier 

som kommer att användas i uppsatsen. Globaliseringsteorin är till sin natur väldigt bred, jag 

kommer därför inte att kunna belysa alla tolkningar och infallsvinklar. Som ett exempel leder 

en sökning på en biblioteksdatabas på ordet ”globalization” till titlar som behandlar allt ifrån 

amerikansk fotboll till arbetskraftsinvandring. Sökningar efter relevant teori har därför i hög 

grad byggts på ”vad är globalisering” samt globalisering i relation till skola och utbildning.

4.1 Globalisering
Globalisering som begrepp är inte enkelt att definiera, dels då det innefattar omfattande 

processer men också för att forskare inte är eniga i alla avseenden om begreppets innebörd 

och konsekvenser. Regeringen har tillsatt ett globaliseringsråd vars uppgift är att dra nytta av 

globaliseringen men också att bemöta de utmaningar som uppstår i ett globalt samhälle. Rådet 

har därför sammanställt en definition av vad globaliseringen innebär som lyder enligt 

följande:

Globalisering syftar i vid mening på handel, gränsöverskridande investeringar och kapitalflöden samt 

utbyte av information och teknologi mellan länder. Även mjukare begrepp såsom kultur, miljö, 

attityder och livsåskådning kan omfattas av begreppet globalisering. Globaliseringen har framför allt 

möjliggjorts av minskade kommunikations- och transaktionskostnader till följd av teknologiska 

framsteg och politiska beslut. Det är ingen ny företeelse men den kraftiga minskningen av dessa 

kostnader de senaste decennierna har lett till en dramatisk ökning av globala transaktioner samt att 

allt fler länder deltar i den globala ekonomin. Globaliseringen har således intensifierats och vanligtvis 

är det denna intensifieringsfas som avses med begreppet.

(Regeringen.se)

Rådets definition av globalisering är väldigt bred och inbegriper bland annat transaktioner 

mellan länder av handel, kapitalflöden, kommunikation och teknologiskt utbyte. Värt att 

notera är dock att även andra flöden så som kultur, miljö och religion inkluderas i begreppet. 

Globaliseringsrådet menar därtill att de ovanstående transaktionerna i sig inte är något nytt 

utan att det är intensifieringen av dem som skall rymmas i begreppet globalisering.  
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Manfred B. Steger (2009) är en amerikansk professor på RMIT universitet och han är 

specialiserad på globaliseringsfrågor. Han menar att begreppet rymmer många olika aspekter 

och att det därför är svårdefinierat. Enligt Steger går det att spåra globaliseringen i dess 

nuvarande form till 1960-talet. De var dock först på 90-talet som allmänheten öppnade upp 

sina ögon för begreppet (Steger 2009:1) Han väljer därför att definiera begreppet som flöden 

av kultur, teknologi, miljö och politik där nationella gränser inte är relevanta för 

transaktionerna. Vidare inbegriper begreppet också nationalstatens minskade betydelse i 

politiska frågor, där unioner och överstatliga organisationer får en allt mer betydande roll.

Steger poängterar dock att globalisering är en process och således inte ett statiskt tillstånd, 

mänskligheten lever således i en pågående utveckling (Steger 2009:8-9). Han exemplifierar 

bland annat med överstatliga organisationer inom den ekonomiska sektorn så som IMF6 och 

WTO7 (2009:39). Steger (2009) får medhåll av Robert O’brien och Marc Willams (2007) som 

uttrycker sig på ett liknande sätt om globaliseringen som en process som endast går att beakta 

i en historisk kontext (O’brien & Williams 2007:10).   

O’Brien och Williams menar att globaliseringen är svår att bortse från vid studier som berör 

det moderna samhället. De menar att globaliseringen främst handlar om globala flöden av 

ekonomiska och kulturella värden. Detta inbegriper bland annat handel av teknik, varor och 

tjänster, kulturers och religioners utbredning och globala informationsflöden (O’Brien & 

Williams 2007:9-10). Enligt Steger (2009) har globaliseringen möjliggjorts av människans 

tekniska utveckling. Transport- och kommunikationsutveckling har varit avgörande för 

förloppet då framstegen på dessa områden möjliggjort kommunikation, handel och 

förflyttningar. Internet har på senare tid ytterligare intensifierat globaliseringens framfart.

Sociologiprofessor Ulrich Beck (2000) menar att globaliseringen är en process som inte går 

att stävja. Detta beror enligt Beck på åtta faktorer:

1. Handeln mellan stater, såväl ekonomiskt utbyte som varuhandel.

2. Kommunikations- och informationsteknikens utveckling

3. Demokratiutvecklingen och kraven på mänskliga rättigheter

4. Globala företagskulturer

5. Övernationella organisationers så som FN och EUs framväxt och maktinflytande 

6. Fattigdom i delar av världen

                                                            
6 IMF står för International monetary fund.
7 WTO står för World trade organization.
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7. Global miljöförstöring

8. Globala konflikter

Dessa omständigheter leder till att många av de händelser som äger rum i världen inte 

begränsas till det lokala eller nationella samhället. Länder måste därför anpassa sina 

institutioner och organisationer efter det globala samhället (Beck 2000:11-12).

Genomgången av begreppet globalisering visar på dess bredd och hur svårt det är att finna en 

tydlig definition. Gemensamt för de forskare som hittills har behandlats är att de ser 

globaliseringen som en process av flöden som rör teknologi, ekonomi och handel men också 

mjukare värden som kultur, religion och attityder. Ingen går oberörd av globaliseringens 

inverkan, alla påverkas på ett eller annat sätt. Processen är dock inte konstant utan förändras 

allt eftersom samhället förändras.

4.2 Globalisering och skola
Lärarutbildarna Ingrid Pramling Samuelsson och Pia Williams menar att det nuvarande 

samhället står inför stora utmaningar. Globala kriser avlöser varandra och dessa måste 

bemötas på något sätt. De ekonomiska utmaningarna är stora och miljöarbetet är inte hållbart i 

längden. Pramling Samuelsson och Williams hävdar att utbildning är den avgörande faktorn 

för att bryta den negativa trenden (Pramling Samuelsson & Williams 2010:117). Att inta ett 

globalt perspektiv i undervisningen är därför nödvändigt för att kunna fostra en ny 

demokratisk generation som kan sätta sig in i andra människors situationer. Lärare behöver 

därtill lyfta sociala, kulturella och ekonomiska frågor ur ett globalperspektiv för att skapa en 

hållbar utveckling (Pramling Samuelsson & Williams 2010:122). Pramling Samulesson och 

Williams (2010)  exemplifierar med förskolan men menar samtidigt att dessa principer gäller 

för hela skolväsendet.

Pedagogikprofessor Ninnie Wahlström har skrivit om globaliseringens inverkan på skolan i 

texten Utbildningens villkor – Globalisering och Lokal mångfald (2011). Hon berör bland 

annat EUs utbildningspolitiska mål som går ut på att skapa sammanhållning inom unionen. 

Sammanhållningen skall skapas genom att skolans elever skall lära sig ett aktivt 

medborgarskap genom en gemensam europeisk referensram. Vidare läggs det en stor vikt vid 

mänskliga rättigheter och tolerans människor i mellan. Ytterligare drivkrafter ligger i 

demokratiidealet och den internationella ekonomin som en del av undervisningen (Wahlström 
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2011:35). Wahlström (2011) menar att innehållet är en internationalisering av utbildningen då 

kunskaperna är universella.  Sheila L. Croucher (2004) är professor i statsvetenskap på 

universitet i Miami och intar en liknande hållning som Wahlström (2011). Croucher menar att 

det bildas nya gemenskaper genom att inflytande och makt har förflyttats till organisationer så 

som Europeiska unionen. Den europeiska identiteten har stärkts genom samarbeten likt 

Europeiska unionen och resulterat i alternativa nivåer av medborgarskap (Croucher 2004:35). 

Universitetslektorn och lärarutbildaren Lotta Brantefors är kritisk mot att skolans 

undervisning ofta gör en uppdelning av länder mellan fattiga och rika, u-länder eller i-länder 

och så vidare. Detta riskerar att skapa ett ”vi och dem” tänkande där utsatta länder förväntas 

underordna sig de rikare. Den solidariska tanken försvinner i och med denna uppdelning och 

tanken på en global demokrati försvinner. Brantefors är därtill kritisk mot att undervisningen i 

hög grad har en homogen syn på andra kulturer och länder. Skolan bör därför i en hög 

utsträckning problematisera globaliseringen för att undvika en ”västifiering” (Brantefors 

1999:107-108).

Kerstin Von Brömmsen (2004) som är universitetslektor och lärarutbildare menar att 

globaliseringen har lett till ett pluralistiskt samhälle med mångkulturella klasser (Von 

Brömmsen 2004:264). Likt Brantefors (1999) ser hon en risk för att skolan skapar ett ”vi och 

dem” tänkande, det är därför viktigt att skolan bidrar med förståelse för olika kulturer, 

religioner, politiska uppfattningar och sociala villkor (Von Brömmsen 2004:269). Både 

Brantefors (1999) och Von Brömmsen (2004) menar att skolan måste verka mot fördomar och 

segregering genom att erbjuda en nyanserad bild av omvärlden. På detta sätt skall en 

behagligare skol- och samhällssituation skapas.

4.3 Teoretiska utgångspunkter
I detta avsnitt presenterar jag de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för det 

fortsatta arbetet och således utgör den teoretiska ramen för studien.

Forskare är eniga om globaliseringens komplexitet men också om dess enorma inverkan på 

människor och samhällen. Både Steger (2009) och O’brien & Williams (2007) beskriver 

globaliseringen som flöden av kulturella, ekonomiska, politiska och miljömässiga värden där 

nationsgränser antingen spelat ut sin roll eller fått en mycket mindre betydande ställning. 
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Globaliseringen har därtill lett till ett ökat beroende länder emellan. Steger (2009) menar att 

globaliseringen i sin nuvarande form går att spåra till i början av 60-talet, samma tid som den 

svenska grundskolan bildades. Dock menar han att det var först under 90-talet som 

globaliseringen uppmärksammades utanför forskarvärlden. Under denna tid blev begreppet 

väldigt populärt och användes flitigt i otaliga sammanhang. Stegers (2009) påståenden är 

intressanta att sätta i relation till kursplanerna i samhällskunskap då ämnet har utvecklats 

under samma period som globaliseringen.

Globaliseringen innebär bland annat att politiska beslut inte alltid fattas på nationell nivå utan 

inom andra organisationer likt Europeiska Unionen. Politiska beslut berör därtill inte endast 

människor inom en stat utan ett nationellt beslut kan få omfattande konsekvenser för andra 

länder. Wahlström (2011) menar att skolan försöker ge eleverna en europeisk referensram 

genom undervisningen i bland annat den internationella ekonomin och det europeiska 

demokratiidealet.  Enligt Wahlström (2011) går det således att finna tydliga spår av 

globaliseringens inverkan i den svenska skolan. Bland annat genom den gemensamma globala 

referensram som skolan skall förmedla. Wahlströms teoretiska ställningstagande kommer 

därför att utgöra en teoretisk utgångspunkt i denna uppsats.

Brantefors (1999) och Von Brömmsen (2004) är båda kritiska till skolans uppdelning av 

länder som fattiga och rika eller som u- respektive i-länder. De menar att skolan på detta vis 

riskerar att skapa fördommar och segregering. Brantefors lägger stor vikt vid att skolan 

problematiserar globala begrepp, kulturer och länder. Skolans ambition med undervisningen i 

globala frågor bör således vara att skapa förståelse och insikt i andra kulturer och deras 

traditioner. Brantefors (1999) menar att detta är möjligt genom problematisering av innehållet. 

Pramling Samuelsson och Williams (2010) pekar på de utmaningar som globaliseringen har 

skapat i det moderna samhället i relation till miljöförstöring och ekonomiskt hållbara 

processer. För att kunna bemöta de utmaningar som mänskligheten står inför behövs 

utbildning och skolan måste därför anta ett globalt perspektiv när de behandlar sådana frågor. 

Pramling Samuelsson och Williams menar att detta är det en avgörande faktor för att skapa en 

generation som bygger på hållbara och demokratiska värderingar.

Ulrich Beck (2000)  pekar på en rad globala faktorer som gör globaliseringen till en ostoppbar 

process. Dessa inbegriper den handel som sker mellan stater som leder till ett beroende länder 
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emellan. Kommunikations och informationsteknikens utveckling har lett till att människor i 

en hög grad kommunicerar med varandra från olika delar av världen. En nyhet blir heller inte 

isolerad till den lokala eller nationella arenan utan sprids över nationsgränserna. Globala 

företagskulturer har öppnat upp stora marknader och har fått människor att identifiera sig med 

olika typer av märken och företag. Idag har många företag hög försäljning på flera olika 

kontinenter vilket leder till att konsumenter från olika delar av världen identifierar sig med 

samma varumärken. De internationella organisationernas makt och inflytande, Beck 

exemplifierar bland annat med Europeiska unionens och IMFs växande inflytande över ett allt 

större antal människor. Den globala miljöförstöringen och de internationella initiativ som 

krävs för att hejda denna process. De globala konflikter som uppstår och involverar allt fler 

länder. Slutligen pekar Beck på den fattigdom som råder i stora delar av världen och som det 

krävs ett internationellt engagemang för att lösa, samt de krav på demokrati och mänskliga 

rättigheter som sprider sig i världen. Dessa globala omständigheter gör att länder måste 

anpassa sig efter den globala situationen vilket således gör globaliseringen inte går att stävja 

(Beck 2000:11-12). De processer som Beck behandlar ringar in globaliseringen och dess 

kärna på ett gott sätt och bör således gå att återfinna i de områden som behandlar 

globaliseringen i kursplanerna.  

Dessa är de teoretiska utgångpunkter som uppsatsen vilar på och kommer att utgå från. I den 

mån det behövs för att skapa förståelse för innehållet kommer även den historiska bakgrunden 

att aktualiseras i analysen av resultatet.
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5. Metod
I detta kapitel kommer jag att beskriva de metodval som har gjorts för att genomföra studien, 

jag kommer därtill att redogöra för motiven bakom metodvalet och slutligen hur 

genomförandet har gått till. 

5.1 Metodval
För att svara mot studiens syfte kommer jag att bedriva litteraturstudier av relevant litteratur 

och dokument inom området. Kursplanerna i grundskoleämnet samhällskunskap från 1962 

(Lgr62), 1969 (Lgr69), 1980 (Lgr80), 1994 (Lpo94) samt 2011 (Lgr11) kommer att utgöra 

grunden för arbetet. Kursplanerna är således studiens empiri och det material som hela studien 

kommer att förhålla sig till. För att uppnå en hög validitet kommer jag att tillämpa två olika 

angreppsätt i studien, genom att använda mig av två metoder uppnår jag en triangulering. Jag 

kommer att använda mig av en kvantitativ metod samt en kvalitativ metod för att på så vis 

bekräfta resultaten. Genom detta tillvägagångsätt uppnår jag trianguleringen. Enligt Bryman 

(2011) är det inte ovanligt att forskare gör på detta vis för att stärka studiens trovärdighet 

(Bryman 2011:354). Genom metoderna kommer jag att kunna beskriva utvecklingen i 

kursplanerna på ett sätt som svarar mot studiens syfte och frågeställningar.

Jag kommer i denna uppsats anta en deskriptivt fenomenologisk ansats. Metoden går ut på att 

beskriva innehållet i den text som analyseras på ett så korrekt sätt som möjligt samt att 

möjligöra klassificering av innehållet (Gillhus & Mikaelsson 2003:76). En forskare som 

använder sig av den deskriptivt fenomenologiska ansatsen söker således inte förklaringar i 

innehållet utan snarare en korrekt beskrivning av innehållet samt en möjlighet till att 

klassificera det (Gillhus & Mikaelsson 2003:92). 

Boréus & Bergström (2005) beskriver innehållsanalysen som en metod där forskaren ofta 

kvantifierar innehållet, detta innebär att företeelser mäts eller räknas i texten. Författarna 

skiljer dock på kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys där den kvalitativa inte syftar till att 

kvantifieras. I stort sett alla former av texter är lämpliga för kvantitativa innehållsanalyser 

(Boréus & Bergström 2005:43–44). Kursplanerna skiljer sig inte nämnvärt från andra texter 

och bör således anses vara passande för denna typ av studie. Boréus & Bergström (2005) 

menar därtill att innehållsanalysen lämpar sig väl till att kombinera med andra typer av 

analyser av det relevanta materialet (Boréus & Bergström 2005:45). 

Ett alternativ hade varit att exempelvis göra intervjuer med verksamma lärare från de olika 

tidsepokerna. Genom intervjuerna hade det varit möjligt att beskriva hur lärarna hade 
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uppfattat förändringarna i kursplanerna över tid. Det hade dock varit svårt att få tag i lärare 

som varit verksamma i de äldre kursplanerna och det går inte att bortse från att 

respondenterna kan ha glömt essentiella detaljer av kursplanerna och dess innehåll då det är 

cirka 50 år sedan den första kursplanen i grundskoleämnet samhällskunskap trädde i kraft..      

5.2 Genomförande
Genomförandet går att beskriva enligt följande modell:

Studien grundar sig således i den deskriptivt fenomenologiska ansatsen och realiseras genom 
en kvalitativ innehållsanalys samt en kvantitativ innehållsanalys. Genomförandet resulterar i 
en triangulering och beskrivs i ovanstående figur.

Den kvalitativa innehållsanalysen syftar till att belysa de delar av texten som betonas som 

särskilt viktiga för eleven samt att visa på vilka värderingar som ligger till grund för 

innehållet. Jag kommer därför noggrant att läsa igenom kursplanerna för att kunna beskriva, 

återge och kategorisera innehållet. Detta kommer att göras utifrån Melin & Langes (2000) 

metod som går ut på att forskaren söker efter teman i textens olika stycken. De olika teman 

som finns i texten bildar mönster, det är därtill möjligt att uppfatta om ett visst tema får ett 

större utrymme än övriga teman (Melin & Lange 2000:59). Vad en författare av en text har 

valt att ta med eller utesluta möjliggör klassificering men visar också på de olika fenomenen i 

texten. Exempelvis visas vikten av ett enskilt fenomen på hur detaljerat det är beskrivet. Detta 

visar därtill på en del av de värderingar, funktioner och ambitioner som författaren har med 

texten och dess olika delar. Författarna är i detta avseende extra intressanta då skolans 

styrdokument kommer till genom en politisk process. Det är regeringen och skolverket som 

har beslutat om kursplanerna vilket troligtvis sätter sina spår i innehållet.
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Genom den kvantitativa innehållsanalysen kommer jag att kvantifiera kursplanernas innehåll, 

vilket kommer att göras genom att manifesta budskap räknas. Kvantifieringen utgår från de 

teman som har hittats i kursplanen genom den kvalitativa innehållsanalysen. När innehållet 

kvantifieras representerar således kursplanens olika teman de kategorier som studien delvis 

grundar sig på. Det är viktigt att genomföra en kategorisering för att kunna svara på hur 

texternas olika teman förändrats i avseende utrymme mellan de olika kursplanerna men det är 

också ett sätt att bryta ner innehållet i delar. Genom att bryta ner innehållet i kursplanerna 

synliggörs samhällskunskapens olika arbetsområden. De arbetsområden som redovisas i 

denna studie återfinns således i kursplanerna som teman. Genom ett kategoriseringsschema 

kommer kategorierna och dess innehåll att redovisas i resultatkapitelet. Samtliga kategorier 

innehåller begrepp som är utarbetade från kursplanerna och hör ihop med den aktuella 

kategorin. För att exemplifiera så hör ordet arbetsmarknad till kategorin arbetsliv och 

utbildning och ordet skattepengar till kategorin ekonomi och så vidare. I denna studie utgår 

jag från följande identifierade kategorier:

- Arbetsliv och utbildning

- Ekonomi

- Media

- Politisk styrning

- Hållbar utveckling

- Allas lika värde 

- Demokrati

- Nutidsorienterande kunskaper

- Lag och rätt

I vissa fall passar ett ord in på flera kategorier. Ordet räknas då in i den kategori som 

kursplanen relaterar ordet till.  Exempelvis berör de flesta kursplanerna de mänskliga 

rättigheterna i relation till arbetsområdet allas lika värde. Ord relaterade till detta tillhör 

således denna kategori. Ett annat fall är hållbar utveckling som i många fall är svårdefinierat. 

Kursplanerna behandlar bland annat hållbar samhällsutveckling, hållbar ekonomisk 

utveckling samt hållbar miljöutveckling, vilket gjort det svårt att avgränsa kategorin. 

Kategorierna flyter ibland ihop med varandra, jag har dock ansträngt mig för att vara 

konsekvent och noggrann i kvantifieringen av innehållet i kursplanerna. I något fall har ett 

arbetsområde inte haft tillräckligt med utrymme i kursplanerna för att bilda en egen kategori. 

Exempel på detta är trafikvett, arbetsområdet finns representerat i Lgr62 men är ett ytterst litet 



23

arbetsområde som inte finns representerat i övriga kursplaner. Därför har denna kategori inte 

blivit inräknad i sammanställningen av kategorierna. För övrigt berör uppsatsen det 

huvudsakliga innehållet i kursplanerna från Lgr62 till Lgr11. För att svara mot uppsatens syfte 

och frågeställningar måste innehållet kvantifieras. 

Kursplanerna skiljer sig bland annat i omfattning, innehåll och rubriksättning vilket har gjort 

att jag kommer att redovisa resultatet i procent. Procentalen kommer att avrundas till två 

decimaler för att kunna ge en korrekt återgivning av resultatet.  

5.3 Kategorierna
I detta avsnitt kommer jag att precisera innehållet i varje kategori för att ge en bild av vilket 

innehåll som har beräknats i kvantifieringen av innehållet.

Arbetsliv och utbildning - Arbetsområdet berör information om fortsatta studier och

arbetsliv. Även arbetsmiljö och studieorientering är en del av kategorin.

Ekonomi - Kategorin berör offentlig, privat och global ekonomi.

Media – Arbetsområdet media berör undervisning i eller med hjälp av press, tv, radio, dator 

och andra informations och kommunikationshjälpmedel.

Politisk styrning – Arbetsområdet innefattar den politiska styrningen i kommunen, nationellt 

och övriga världen. Arbetsområdet innefattar därtill olika former av styrelseskick.

Hållbar utveckling – Kategorin innefattar undervisning om miljön som skall vara med ett 

långsiktigt tankesätt. Det vill säga att utvecklingen skall vara hållbar i längden.  

Allas lika värde – Kategorin berör jämställdhet mellan könen och jämlikhet i relation till 

etnicitet, religion, härkomst och sexuell läggning samt de mänskliga rättigheterna. 

Demokrati – Kategorin berör den demokratiska skolning som skolan ger genom 

undervisingen i samhällskunskap. Detta innebär information, undervisning och övningar likt 

klassråd, förutsatt att det har uttrycks att det är för att främja demokratiska värderingar och 

egenskaper.

Nutidsorienterande kunskaper – Innehållet som har beräknats för denna kategori syftar till 

aktuella händelser och kunskaper.
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Lag och rätt – I kategorin ingår rättväsendet, lagar samt andra former av regler och 

rättigheter som direkt relateras till arbetsområdet i kursplanerna. Även konsekvenser av brott 

och brottslighet är en del av arbetsområdet.
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6. Resultat kvalitativ innehållsanalys
I denna del av uppsatsen kommer jag att presentera innehållet i de olika kursplanerna, fokus 

ligger på de arbetsområden som behandlas i undervisingen. Huruvida eleven skall uppnå 

exempelvis analytiska eller kritiska förmågor är inte av vikt för studien. 

6.1 Lgr62
Lgr62 är den mest omfattande kursplanen i avseendet sidor, anvisningarna är tre till fyra 

gånger så stora som i övriga kursplaner. Undervisingens innehåll och utformning beskrivs 

mycket detaljerat, exempel ges bland annat på en studieplan, vilket stoff som skall behandlas 

och hur läraren bäst använder olika hjälpmedel. Lgr62 är strukturerad utefter fyra 

huvudrubriker: mål, huvudmoment, anvisningar och kommentarer samt förlag till disposition 

av en studieplan. Vissa av underrubrikerna har inte varit en del av denna studie då de inte 

rymmes inom studiens syfte, det vill säga att studera de innehållsmässiga förändringarna i 

samhällskunskapen.  Exempelvis har inte underrubriken hjälpmedel och studiebesök samt 

planering och samverkan varit en del av studien då dessa bland annat behandlar hur läroboken 

kan kompletteras med andra hjälpmedel och på vilket sätt läraren skall använda skrivtavlan. 

6.1.1 Innehåll Lgr62
Studie och yrkesvägledning har en stark närvaro i Lgr62 och skall orientera eleverna om den 

fortsatta skolgången. Syftet med yrkesorienteringen i de tidigare åren är att orientera eleverna 

i den fortsatta skolgången men också om studier i allmänhet. För högstadiet skiljer sig 

innehållet, studie och yrkesvägledning fortsätter att ha en betydande roll i undervisingen. 

Syftet med denna undervisning är att orientera eleverna i yrkesliv och yrkesval. 

Undervisningen skall belysa vikten av utbildning för fortsatta studier och vad som krävs för 

att gå vidare till högre studier.  Arbetsområdet skall behandlas i anslutning till den praktiska 

yrkesorienteringen8. I årskurs nio skall studieorienteringen utgå från elevernas behov och 

önskemål om vägledning så att de är väl förberedda vid fortsatta studier eller på vägen ut i 

arbetslivet. 

Kursplanen behandlar därtill ekonomi, i de tidigare åldrarna är det stort fokus på familjens 

och elevens egen ekonomi. Efterhand förflyttas fokus till kommunens och statens ekonomi. 

Ekonomiavsnittet skall behandla de viktigaste ekonomiska institutionerna samt ge en bild av 

det ekonomiska livet. Eleverna bör ha kunskaper om de viktigaste begreppen och den 

ekonomiska terminologin. Även funktionen av skatt och hur konsumtion påverkar samhället 

                                                            
8 Den praktiska yrkesorienteringen kallas idag ofta för prao och innebär att eleverna praktiserar på en 
arbetsplats under en kortare tid.
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skall ingå i undervisingen. Vidare skall avsnittet behandla enklare ekonomisk politik samt

samhällets ekonomiska institutioner. Betoningen i avsnittet skall dock ligga på elevernas egen 

verklighet där sparande och sparandets fördelar skall ligga till grund för undervisingen.

Den politiska styrningen tar sin grund i det kommunala styret samt i studiet av olika 

organisationer och föreningar i närsamhället. Genom att belysa aktuella kommunala frågor 

inom elevernas intresseområden skall undervinsgen väcka intresse hos eleven. Efterhand 

breddas dock området till att också omfatta det nationella styret med riksdag, regering, partier, 

förvaltning och andra folkrörelser som skall ingå i undervisingen. Av vikt för arbetsområdet 

är att eleverna uppmärksammas på medborgarens inflytande i valprocessen. Då vissa frågor 

som behandlas i arbetsområdet politisk styrning kan vara kontroversiella är det av stor vikt att 

läraren är objektiv i sin undervisning och erbjuder en allsidig bild av det politiska landskapet. 

Undervisningen skall därtill uppmuntra eleverna till engagemang och insatser i samhällslivet, 

det är därför viktigt att visa på ett levande samhälle som går att påverka.   

Genom att uppmuntra eleven till engagemang för samhällsfrågor lyfter Lgr62 de 

demokratiska tankarna. Undervisningen skall också behandla de olika problem som finns med 

det demokratiska styret. Eleverna skall övas i det demokratiska styret genom olika former av 

klasskommittéer och genom att vara delaktiga vid planering av arrangemang på skolan. Syftet 

med detta är att eleverna skall lära sig att respektera olika människors rättigheter och åsikter 

samt att följa gruppens beslut. Undervisningen skall därtill lära eleven att inte diskriminera 

någon på grund av härkomst, religion eller hudfärg. 

Genom att eleverna studerar lag och rätt skall de få kunskaper om hur en lag kommer till samt 

hur rättsordningen ser ut. Vidare skall eleven få kunskaper om olika former av rättsproblem 

som finns i samhället. Av vikt i arbetsområdet är att eleven också får kunskaper om hur lagar 

och förordningar kommer till.

Lgr62 lyfter fram mediernas roll främst som ett hjälpmedel i undervisningen och för att göra 

den nutidsorienterad och aktuell för eleven. TV, radio och press exemplifieras som goda 

hjälpmedel i undervisningen. Dock får inte undervisningen bortse från sådana händelser som 

är av vikt med anledning av att eleverna inte kommer i kontakt med dessa genom den 

närmaste omgivingen eller genom medier. Tidningen presenteras som den vuxne 

medborgarens främsta källa till kunskap, den ges därför extra utrymme i undervisingen och 

eleven skall tränas i att inhämta information utifrån ett samhällskritiskt sätt. Vidare skall 
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undervisingen belysa propaganda, opinionsbildning samt reklam, detta för att förbereda 

eleverna inför dessa företeelser. 

6.2 Lgr 69
Lgr69 är mycket lik Lgr62 i sina anvisningar om vad som skall ingå i samhällskunskapen. 

Kursplanen är dock betydligt mer komprimerad än vad Lgr62 är. Innehållet är uppdelat efter 

rubrikerna mål, huvudmoment, anvisningar och kommentarer samt arbetsätt och läromedel.

6.2.1 Lgr69 innehåll
Enligt kursplanen i Lgr69 är det inte möjligt att ge en totalbild av samhället inom ramarna för 

samhällkunskapen. Undervisingen skall därför koncentrera sig på de essentiella delarna och 

på att ge en sammanhängande bild av samhället.

Kursplanen inleds med en målformulering där kursens övergripande syfte presenteras. Dessa 

mål skall vara uppfyllda innan eleverna avslutat årskurs nio.

Undervisingen i samhällskunskap har till uppgift att ge eleverna en orientering i det nutida 

samhället såväl nationellt som internationellt. Den skall därvid också orientera dem om olika 

yrken och utbildningsmöjligheter. Undervisningen skall för eleverna söka levandegöra de 

grundläggande idéerna i vår demokratiska livssyn och stimulera dem till egna insatser i 

samhällslivet och till engagemang för gemensamma problem.

Arbetet bör inriktas på att bibringa eleverna sådana färdigheter, att de kan självständigt 

förvärva kunskaper.

(Lgr69 1970:182) 

Målformuleringen lägger vikt vid att eleverna får kunskaper om samhället och dess 

uppbyggnad, eleverna skall dock inte endast ha kunskaper om det svenska samhället 

utan även det internationella anses vara av vikt. Skolan som en fostrande institution är 

framträdande då kursplanen lägger vikt vid att stimulera eleverna till 

samhällsengagemang men också i yrkesorientering. De demokratiska 

grundvärderingarna ges också ett betydande utrymme i målformuleringen. 

Yrkesorienteringen har en betydande roll i Lgr69, syftet med denna undervisning är 

att ge eleven goda förutsättningar för fortsatta studier samt information om det 

kommande yrkeslivet. 

Ytterligare ett arbetsområde som tar stor plats i undervisningen är ekonomiska frågor. 

Arbetsområdet behandlar bland annat samhällsekonomiska frågor och privat ekonomi, 
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vidare skall undervisingen ge viss orientering i de ekonomiska problem som 

utvecklingsländerna har.

Politisk styrning är ytterligare ett omfattande arbetsområde som behandlar såväl 

hemkommunens styrning som Sverige som helhet. Även i Lgr69 betonas vikten av 

objektivitet hos läraren. I kursplanen står det att läsa ”självfallet skall skolan undvika 

att ta ställning i kontroversiella frågor som rör samhällsyn och politisk uppfattning”

(Lgr69 1970:182). Vid studiet av politisk styrning skall olika uppfattningar belysas på 

ett sakligt och allsidigt sätt för att träna eleverna i kritiskt tänkande. Skolans neutrala 

hållning skall också genomsyra studerandet av sociala grupper, skolfrågor och 

näringslivet. Vidare skall undervisningen uppmuntra till engagemang i samhällslivet. 

Internationell politik är också en del av undervisningen, det globala perspektivet utgår 

från internationella samarbeten och andra länders problem. 

Lag och rätt är ytterligare ett arbetsområde i Lgr69, undervisningen skall då behandla 

rättsordningen, hur lagar kommer till samt olika former av rättsproblem. 

Media är ytterligare ett område som behandlas i Lgr69. Medierna bidrar med att 

konkretisera undervisningen och kursplanen exemplifierar att TV, radio och press kan 

fungera som en plattform för detta. Tidningen är dock fortfarande den viktigaste 

nyhetsbäraren och eleverna förväntas få goda kunskaper i att hämta information ur 

den.  Det betonas dock att användingen av medier inte får gå ut över viktiga 

samhällsproblem som eleven inte kommer i kontakt med genom exempelvis 

tidningen. Undervisingen i samhällskunskap skall därtill ge eleverna kritiska 

egenskaper då undervisingen skall ”förbättra deras motståndskraft mot propaganda 

och masspsykos” (Lgr69 1970:182).

Demokratiavsnittet har en betydande närvaro i Lgr69. Undervisingen syftar till att 

stimulera engagemang i samhället. Genom aktivt deltagande i klassråd, elevföreningar 

och planering av skolmiljön tränas eleverna i det demokratiska arbetet. Eleven får 

därtill värdefulla attityder och skall utveckla respekt för de gällande normerna i skolan 

och samhället. 
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6.3 Lgr80
I Lgr80 är samhällskunskapen en del av de samhällsorienterande ämnena9, geografi, 

historia, samhällskunskap samt religion och har således samma övergripande mål. 

Varje ämne är dock väl avgränsat i kursplanen och innehållsanalysen har därför inte 

påverkats av detta. Kursplanen består av mål samt huvudmoment.

6.3.1 Lgr80 innehåll 
Det studie- och yrkesorienterande avsnittet fortsätter att vara närvarande i Lgr80. I de 

tidigare åldrarna skall undervisingen behandla arbetslivet i relation till skola och 

närsamhälle samt betydelsen av arbete för individen och samhället som helhet. I de 

senare åldrarna skall arbetsområdet därtill behandla på vilket sätt som kunskaper i 

samhällskunskap är nödvändiga i yrkeslivet. 

Demokratiavsnittet skall fostra eleverna till goda demokratiska medborgare som 

värnar om det demokratiska systemet. Eleven skall övas i olika former av 

demokratiska arbetsformer och mötestekniker. Undervisingen skall också aktualisera 

de olika skyldigheter och rättigheter en medborgare i ett demokratiskt samhälle har. 

Den politiska styrningen relateras i hög grad till demokratiavsnittet då eleverna skall 

få kunskaper om hur den lokala och nationella demokratin fungerar. I detta ingår de 

politiska partierna, riksdag, regering, folkrörelser och de kommunala 

styrelseformerna. Skolan har en särskild uppgift i att stimulera eleverna till 

engagemang och medverkan i politiska-, fackliga- och andra frivilligorganisationer. 

Vidare skall eleven få kunskaper om det internationella arbetet för fred och 

samarbeten i sådana frågor, i detta skall även Sveriges neutralitetspolitik ingå.

Samhällskunskapen skall bidra till att ge eleverna förståelse och respekt för andra samhällen, 

kulturer och religioner. Undervisningen skall därtill behandla relationen mellan industriländer 

och utvecklingsländer och i samband med detta skall eleven få insikt om jordens begränsade 

resurser. På detta sätt aktualiserar Lgr80 både hållbar utveckling och allas lika värde.

I de tidigare åldrarna utgår ekonomiavsnittet från elevens egen tillvaro och skall bland annat 

inbegripa ekonomisk planering. Även kommunens ekonomi är en del av undervisningen och 

då skall arbetsområdet behandla resursfördelning. För de senare åren är ekonomiavsnittet av 

fostrande karaktär då undervisningen fortsätter att behandla den privata ekonomin. Vidare 

                                                            
9 De samhällsorienterande ämnena kallas populärt för SO.
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skall det ske jämförelser mellan ekonomiska system samt samverkan i ekonomiska frågor 

mellan länder. Undervisningen skall också belysa de maktförhållanden som råder inom 

ekonomin samt relationen mellan samhällsplanering och resursfördelning. Arbetsområdet 

skall också belysa de maktförhållanden som råder inom ekonomin samt relationen mellan 

samhällsplanering och resursfördelning.

Lag och rätt tar sin grund i de regler och normer som gäller på skolan och i

närsamhället. Dock skall även brottslighetens konsekvenser för brottsoffer och 

samhället som helhet behandlas. Även brottsförebyggande återgärder är en del av 

arbetsområdet.  

Undervisning om massmedia skall lyfta fram mediernas negativa och positiva 

funktioner. Även datorns roll och funktioner skall aktualiseras genom undervisningen 

och i relation till detta skall datalagen behandlas.

6.4 Lpo94
Kursplanen inleds med en presentation av ämnet, därefter följer de fyra rubrikerna: mål att 

sträva mot, ämnets karaktär och uppbyggnad, uppnåendemål samt bedömning. Lpo94 är den 

näst senaste av kursplanerna och blev ersatt av Lgr11 i och med starten av hösterminen 2011.

6.4.1 Lpo94 innehåll 
Kursplanen presenterar samhällskunskapen som orienterande för eleven i ett samhälle präglat 

av många kulturer. Syftet med samhällskunskapen är att lära eleverna att ta ställning i frågor 

för det gemensamma bästa samt att stimulera till engagemang. Det är därför viktigt att eleven 

får demokratiska värderingar utifrån jämställdhet och jämlikhet, samt att eleven respekterar 

andra människors ställningstaganden och åsikter. De lika rättigheterna mellan könen betonas 

genom följande anvisningar, ”Pojkars och flickors, kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter skall aktivt och medvetet tydliggöras” (Lpo94 2000:1). 

Lpo94 lyfter fram vikten av att eleverna lär sig att orientera sig i informationssamhället. Detta 

skall göras genom att elever lär sig söka information utifrån olika typer av källor. För detta 

krävs också källkritiska egenskaper hos eleven så att de kan värdera information och fakta 

som samhällskritiska medborgare. 

Demokratiområdet är ett mycket framträdande arbetsområde i Lpo94. Skolan skall 

sträva efter att eleverna får en förståelse för den demokratiska värdegrunden men 
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också att eleven har kunskaper om de skiftande förutsättningar som finns för 

demokrati. Samhällskunskapen anses ha ett extra stor ansvar för att förmedla 

demokratiska värden. Skolan skall därför främja elevernas lust att påverka och delta i 

samhällsdebatten. För att uppnå dessa mål skall eleven ha grundläggande kunskaper 

om hur det demokratiska samhället är uppbyggt. Vidare skall eleverna kunna vara 

delaktiga i demokratiska processer och veta vilka skyldigheter och rättigheter en 

medborgare har. 

Eleverna förväntas ha goda kunskaper om Sveriges styrelseskick samt dess tillkomst. 

Kunskaper om rättsystemet och om hur lag kommer till är ytterligare ett moment som 

ingår i Lpo94. Både den offentliga och den privata ekonomin skall behandlas i 

samhällskunskapen, detta skall sättas i relation till ett hållbart samhälle för att 

uppmuntra till diskussioner. Vidare skall ett globalt perspektiv läggas på 

arbetsområdet då internationella samarbeten och relationer skall behandlas för att 

ytterligare lyfta arbetsområdet. 

Eleven förväntas ha kunskaper om de mänskliga rättigheterna men också vilka 

skyldigheter en människa i ett samhälle har. I detta ingår också att eleven kan 

reflektera över hur människors villkor varierar beroende på kön och etnisk härkomst.

6.5 Lgr11
Lgr11 trädde i kraft vid starten av hösterminen 2011, läroplanen är således ett av de 

styrdokument som är giltigt i svenska grundskolor idag. Förutom betygstegen består 

kursplanen för samhällskunskap av en kort presentation av ämnet samt rubrikerna syfte och 

centralt innehåll. Det är dessa rubriker som är relevanta för denna studie.

6.5.1 Lgr11 innehåll
Presentationen av ämnet lyfter fram de utmaningar som det moderna samhället står inför, 

kursplanen refererar till globaliseringen, en hållbar samhällsutveckling samt de interkulturella 

relationerna. Samhällskunskapen skall ge eleven möjligheter att orientera sig i vad som 

beskrivs som en komplex värld.

Samhällskunskapen skall aktualisera familjelivet, sexualitet, jämställdhet och 

könsroller. Detta skall sättas i relation till skolan och det övriga samhället och 

relateras till de olika rättigheter och skyddsnät som barn har. Hur medierna framställer 

etnicitet och könsroller belyser ytterligare jämlikhetsfrågan och skall ingå i 

undervisningen. I studiet av medierna ingår därtill opinionsbildning, reklam och syftet 
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med de olika medierna och dess innehåll. Mediernas roll som underhållare, 

informationsspridare och granskare av samhällets olika maktstrukturer ges extra stort 

utrymme i de senare åren. Olika former av medier skall ingå i undervisingen och 

kursplanen exemplifierar med dagstidningen och datorn. Datorn och de interaktiva 

medierna skall ingå i undervisingen och då skall de risker och möjligheter som är 

förknippade med kommunikation via internet behandlas. Internet aktualiseras 

ytterligare genom att eleven skall lära sig att söka information genom webben och 

kunna värdera dess relevans och trovärdighet.

Eleven förväntas få kunskaper om lagen, rättsväsendet och konsekvenserna av kriminalitet för 

såväl samhället som individen och familjen. Vidare skall undervisningen behandla olika 

gruppers rättigheter som skall studeras utifrån diskrimineringsgrunderna i den svenska lagen. 

I relation till människors rättigheter skall även de demokratiska skyldigheterna ingå. Barnens 

rättigheter och barnkonventionen ges extra stort utrymme inom detta arbetsområde. I studiet 

av mänskliga rättigheter skall eleverna därtill studera hur mänskliga rättigheter kränks i olika 

delar av världen. 

Det svenska rättssystemet och dess funktioner ingår också i undervisingen och då skall 

principerna för rättsäkerhet belysas. Vidare skall undervisningen behandla hur 

normuppfattningen påverkar lagstiftningen.

I samhällskunskapen ingår även ekonomi, såväl den privata som den offentliga. För de 

tidigare åldrarna är det främst kommunens och den privata ekonomin som är av vikt. Eleven 

skall förstå relationen mellan konsumtion och inkomst samt att barn har olika ekonomiska 

förutsättningar i det svenska samhället såväl som i övriga världen. I de senare åldrarna 

breddas arbetsområdet och innefattar hur företags, hushålls, och de offentliga ekonomierna 

hänger ihop. Arbetsområdet antar därtill ett globalt perspektiv då undervisingen skall 

behandla hur ekonomier påverkar och är beroende av varandra. Ekonomiundervisingen skall 

också aktualisera hur socioekonomiska bakgrunder, etnicitet och kön kan påverka människors 

ekonomiska situation.

Arbetslivet är ytterligare ett arbetsområde som skall behandlas i samhällskunskapen. 

Undervisingen skall orientera eleven om arbetslivet, löner och utbildningsvägar. Detta skall 

göras i relation till det globala samhället och då skall även arbetsmiljö och arbetslagar 

behandlas.



33

Det politiska landskapet skall studeras utifrån ett globalt perspektiv, såväl det svenska som 

andra länders styrelseskick skall ingå. Därtill skall Europeiska unionen och dess funktion och 

uppbyggnad ingå i undervisingen. Även andra europeiska och nordiska samarbeten skall ingå 

i undervisingen. Det svenska styrelseskicket skall behandlas utifrån hur det politiska systemet 

är uppbyggt med riksdag och regering, vidare ingår partiväsendet samt det svenska politiska 

systemets historia. Eleverna skall därtill uppmärksammas på hur de kan vara med och påverka 

i samhällsdebatten inom ramen för den demokratiska processen. Eleverna skall tränas i den 

demokratiska processen genom elevråd, och andra lokala föreningar för att på så vis få en 

uppfattning om hur de kan vara delaktiga i beslutsfattandet. Vidare skall undervisingen belysa 

aktuella konflikter i Sverige men också utomlands.  
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7. Resultat kvantifiering
I denna del av uppsatsen redovisar jag resultatet av den kvantitativa analysen. Kategorierna 

redovisas i ett schema där det är möjligt att följa varje kategoris procentuella utveckling i 

kursplanerna. I parenteserna redovisas den inbördes placering som kategorin fått i varje 

kursplan. Därefter följer en sammanfattning av utvecklingen. Kategorierna är utarbetade 

genom den kvalitativa innehållsanalysen där olika teman har kunnat identifieras. Genom 

kvantifieringen har manifesta budskap räknats och sållats till de olika kategorierna.

Kategorier Lgr62 Lg69 Lgr80 Lpo94 Lgr11

Arbetsliv och
Utbildning

25.89%   
(1)

28.95%   
(1)

17.19%   
(2)

- 7.61%     
(7)

Ekonomi 21.32%   
(2)

13.16%   
(4)

18.75%   
(1)

19.44%   
(2)

21.74%   
(1)

Politisk styrning 19.29%   
(3)

15.79%   
(3)

15.63%   
(3)

16.67%   
(3) 

19.57%   
(2)

Demokrati 9.14%     
(4)

18.42%   
(2)

14.06%   
(4)

33.33%   
(1)

10.87%   
(5)

Media 8.12%     
(5)

7.89%     
(6)

9.38%     
(6)

2.78%     
(6)

11.96%   
(4)

Lag och rätt 6.09%     
(7)

5.26%     
(7)

12.5%     
(5)

5.56%   
(5)*

13.04%   
(3)

Nutidsorienterande
Kunskaper

7.61%     
(6)

10.53%   
(5)

4.69%     
(8)

5.56%   
(5)*    

3.26%     
(8)

Allas lika värde
(Jämställdhet 
/Jämlikhet)

2.54%      (8) - 6.25%      (7) 11.11%    (4) 9.78%      (6)

Hållbar utveckling - - 1.56%      (9) 5.56%    (5)* 2.17%      (9)

   

  *=Kategorin delar placering med en eller flera andra kategorier

Kategorin arbetsliv och utbildning var i Lgr62 och Lgr69 den största kategorin. 

Arbetsområdet tappar dock utrymme i Lgr80 där den fortfarande är en stor kategori men har 

tappat hela 11.49 procentenheter från Lgr69. I Lpo94 finns kategorin inte representerad men 

den återkommer som en medelstor kategori i Lgr11.

Ekonomikategorin har sedan Lgr62 varit en av de större kategorierna. Endast i Lgr69 förlorar 

kategorin aningen utrymme för att sedan återigen växa och är den största kategorin i både 

Lgr80 och Lgr11. 
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Politisk styrning tillhör också en av de större kategorierna som inte har varit med om några 

dramatiska förändringar i sin storleksordning. I Lgr62 får kategorin närmare 20 procent, en 

siffra som den också uppnår i Lgr11.

Demokratikategorin har haft en dramatisk resa genom kursplanerna då dess utrymme har 

varierat. I Lgr62 får arbetsområdet 9.14 procent av utrymmet för att sedan växa ordentligt i 

utrymme i Lgr69 och få hela 18.42 procent av utrymmet. Demokratiavsnittet når sin topp i 

Lpo94 och är där den största kategorin med hela 33.33 procent av innehållet. I Lgr11 får 

arbetsområdet återingen mindre utrymme med endast 10.87 procent av det beräknade 

innehållet. Detta gör arbetsområdet till en av de mindre i Lgr11.

Arbetsområdet media tillhör en av de mindre kategorierna i samtliga kursplaner och kommer 

endast över 10 procent i Lgr11. Kategorins utrymme är relativt stabilt genom kursplanerna 

med undantag för Lpo94 där kategorin endast får 2.78 procent av det beräknade innehållet. 

Lag och rätt har mer än fördubblat sitt utrymme i undervisningen från Lgr62 till Lgr11. 

Utvecklingen har dock inte varit spikrak då arbetsområdet tappade utrymme i Lgr69 och 

Lpo94, totalt sett har dock arbetsområdet växt.

De nutidsorienterande kunskaperna hade som störst utrymme i Lgr62 och Lgr69, mellan dessa 

kursplaner fick kategorin mer utrymme än vad den har haft i de senare kursplanerna. 

Arbetsområdet har därefter fört en tynande tillvaro och dess utrymme har blivit mindre i varje 

kursplan. 

Kategorin allas lika värde finns inte alls representerad i Lgr69 men återkommer redan i Lgr80 

för att sedan växa ytterligare i Lpo94. Kategorin blir aningen mindre i Lgr11 men det sker 

ingen dramatisk förändring i dess utrymme då den endast tappar 1.76 procentenheter från 

Lpo94. 

Hållbar utveckling dök upp som kategori först i Lgr80 med 1.56 procent av det beräknade 

innehållet vilket gör arbetsområdet till den minsta kategorin i kursplanen för 

samhällskunskap. Kategorin hållbar utveckling växer i Lpo94 och får 5.56 procent av det 

beräknade innehållet. I Lgr11 minskar kategorins utrymme återigen och den får endast 2.17 

procent. 
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8. Analys
I detta kapitel kommer jag att föra samman teori och resultat för att kunna analysera 

innehållet. Analyskapitlet kommer att vara uppdelat i två delar, arbetsområdena och deras 

funktioner samt kategoriernas utrymme i kursplanerna. Analysen kommer att utgå från 

globaliseringsperspektivet för att på så sätt möjligöra en tolkning av de innehållsmässiga 

förändringarna.

8.1 Arbetsområdena och deras funktioner
Genom innehållsanalysen har nio stycken arbetsområden kunnat identifieras. Dessa är 

arbetsliv och utbildning, ekonomi, politisk styrning, demokrati, media, nutidsorienterande 

kunskaper, lag och rätt, allas lika värde samt hållbar utveckling. 

8.1.1 Arbetsliv och utbildning
Arbetsliv och utbildning har i regel haft funktionen av att orientera eleverna i deras fortsatta 

studier. I Lgr62 tillhör arbetsområdet till och med ett av de övergripande målen och upptar en 

mycket stor plats i kursplanens övriga anvisningar. I kursplanen står det att ”[…] 

klassföreståndaren omsorgsfullt söka klargöra, vilka olika utbildningsmöjligheter som står 

eleven till buds och vad de skilda vägarna kräver i fråga om anlag och studieintresse” (Lgr62 

1967:246). Grundskolan var vid denna tid ny och det fanns flertalet olika linjer att välja inom 

i skolan beroende på om eleven ville läsa vidare på gymnasiet eller påbörja sitt yrkesliv. 

Behovet av att orientera eleven i den nya skolan kan således tänkas ha varit stort. Åke Isling 

(1974) menar därtill att många var tveksamma till grundskolan och dess möjligheter vilket 

ytterligare kan ha ökat behovet av studie- och yrkesutbildning. 

I Lgr69 är det ett fortsatt högt fokus på arbetsliv och utbildning. Redan i målformuleringen 

står det ”Den [undervisningen] skall därvid också orientera dem om olika yrken och 

utbildningsmöjligheter” (Lgr69 1970:182). Skolan skall också orientera eleven om den 

fortsatta studiegången. Arbetsområdets inriktning skiljer sig således inte särskilt mycket från 

Lgr62. 

I Lgr80 har arbetsliv och utbildning inte en lika framträdande roll, inriktningen på 

arbetsområdets innehåll förändras också. I de tidigare kursplanerna har både studie- och 

yrkesvägledning varit framträdande. I Lgr80 skall skolan istället förmedla kunskaper om 

”olika yrken där kunskap i historia, geografi, samhällskunskap och religionskunskap är 

betydelsefull” (Lgr80 1981:127). Då samhällskunskapen tillhör SO- ämnet är det naturligt att 

även de övriga ämnena ingår. Den stora skillnaden från tidigare kursplaner är att 
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utbildningsvägledningen inte är lika framträdande samtidigt som ämnets aktualitet inför 

framtida yrkesval skall behandlas. 

I Lpo94 finns arbetsområdet arbetliv och utbildning inte med i kursplanen. Dock återkommer 

kategorin i Lgr11 men får inte särskilt mycket utrymme i undervisningen. Kategorin har 

därtill förändrats från att vara utbildningsorienterande till att i en högre grad behandla 

arbetsmiljö och arbetsmarknaden som helhet. 

Globaliseringen kan inte sägas ha haft någon märkbar inverkan på kategorin arbetsliv och 

utbildning. Området kan snarare tänkas ha påverkats av andra samhällsförändringar. Såväl 

politiska beslut som arbetsmarknadens utveckling kan vara faktorer som har haft inverkan på 

arbetsområdet. 

8.1.2 Ekonomi
Ekonomiavsnittet i Lgr62 fokuserar på närmiljön, det vill säga elevernas personliga ekonomi, 

familjens ekonomi och kommunens ekonomi. Kategorin är ett av de större arbetsområdena 

och kan i hög grad sägas vara fostrande med en ambition att ge eleverna sunda ekonomiska 

värderingar. ”[…] Den ekonomiska fostran intar ett betydelsefullt rum i undervisningen” 

(Lgr62 1967:249). Detta uppmärksamas ytterligare genom att eleverna skall uppmanas till att 

delta i olika former av sparklubbar. I årkurs nio skall även statens ekonomi behandlas men 

skall sättas i relation till den egna ekonomin. 

Lgr69 har ett fortsatt högt fokus på närmiljöns ekonomi, dock skall eleverna även få 

kunskaper om de ekonomiska problem som utvecklingsländerna står inför. Detta är en nyhet i 

och med Lgr69 då det internationella perspektivet inom arbetsområdet ekonomi inte varit med 

i den tidigare kursplanen. 

Det fostrande perspektivet fortsätter även i Lgr80. Eleverna skall få konsumentfostran och 

undervisingen behandlar den privata ekonomin. Undervisningen antar dock ett globalt 

perspektiv, då det skall ske jämförelser mellan olika ekonomiska system samt att globala 

ekonomiska frågor och ekonomisk samverkan mellan länder skall behandlas. 

I Lpo94 ingår samhällsekonomi, privatekonomi och hushållsekonomi i 

ekonomiundervisningen. Eleverna skall också få kunskaper om det beroende länders 

ekonomier har av varandra. Kursplanen aktualiserar detta genom följande formulering 

”Globaliseringen innebär en sammanflätning mellan såväl ekonomier som kulturer och 

därmed ett ökat beroende mellan länder” (Lpo94 2000:2). Syftet med det globala 
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perspektivet är att ge eleverna kunskaper om hur samverkan kan lösa globala problem och 

resultera i ett hållbart samhälle10. Ytterligare en ambition är att såväl den privata ekonomin 

som den offentliga påverkas av de globala förhållandena. 

Ekonomiavsnittet i Lgr11 påminner i hög grad om Lpo94, undervisingen skall därtill behandla 

barnfattigdom i Sverige och i övriga världen. Syftet med denna undervisning är att ge 

eleverna insikt i de olika förhållanden människor har samt att uppmuntra eleverna till 

engagemang i sådana frågor. 

Undervisningen har i de tidigare kursplanerna varit av en fostrande karaktär där barnen skall 

lära sig sunda värderingar i relation till ekonomi. Det har främst handlat om 

konsumentkunskap och vikten av att vara ekonomisk och spara pengar. Inriktningen på 

undervisingen har dock ändrats och i och med Lgr80 började även de internationella 

perspektiven att behandlas. Dessa har främst berört ekonomiska samarbeten, handel och 

fattigdom. Ulrich Beck (2000) menar att dessa områden skapar omständigheter som gör att 

ingen går oberörd av globaliseringen och dess inverkan. Ekonomin tillhör därtill en motor i 

globaliseringsprocessen som gör att den inte går att stävja (Beck 2000:11-12). Den globala 

ekonomins inverkan är också något som kursplanerna Lpo94 och Lgr11 behandlar. Ingrid 

Pramling Samuelsson och Pia Williams (2010) menar att de ekonomiska utmaningarna måste 

behandlas i skolan för att bryta ekonomiska negativa trender i längden (Pramling Samuelsson 

& Williams 2010:117). Dagens kursplan behandlar de ekonomiska utmaningar som Pramling 

Samulesson & Williams diskuterar. Samhällskunskapen kan således sägas vara ett av 

verktygen för att bryta ekonomiskt negativa trender i världen.  Det bör också noteras att 

fattiga länder och deras situation uppmärsammas i ett tidigt skede i kursplanerna. Redan i 

Lgr69 behandlas fattiga länders situation och de ekonomiska utmaningar som 

utvecklingsländerna står inför. Risken att det blir en uppdelning mellan fattiga och rika länder 

är dock överhängande. Uppdelningen är något som Brantefors (1999) ser som mycket negativt 

då det riskerar att hämma tanken om en global demokrati.

8.1.3 Media
Kategorin media får inte särskilt mycket utrymme i Lgr62 och Lgr69. Kursplanerna relaterar 

till kategorin som en källa till empiri där TV, radio och tidningar skall ligga som grund. Det är 

främst tidningen och dess funktion som nyhetsbärare som lyfts fram som viktig. Detta 

motiveras med att tidningen är den vuxnes främsta nyhetsmedium. 
                                                            
10 Hållbart samhälle är ett exempel på svårigheterna med kvantifieringen. I detta fall har dock inte kategorin 
fallit in under miljö och därmed hållbar utveckling då fokus uppenbarligen ligger på ekonomiska aspekter.
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I Lgr80 byggs arbetsområdet ut och eleverna skall anta en mer kritisk hållning till 

medierapporteringen. Undervisningen skall belysa såväl positiva som negativa sidor av 

medierna och deras rapportering. Ytterligare en nyhet i Lgr80 är datorns intåg i kursplanen. 

Både datorns olika funktioner och datalagen skall behandlas i undervisningen. Datorns 

närvaro i kursplanen är en betydande förändring. Ett nytt arbetsverktyg för lärare och elever 

innebar nya möjligheter men också nya utmaningar. 

Mediernas roll breddas ytterligare i Lpo94. Utifrån olika källor skall eleverna lära sig söka 

och värdera information. Eleverna skall fostras till att bli kritiska samhällsmedborgare genom 

undervisingen i arbetsområdet medier. Datorn har gjort att fler tvivelaktiga källor har blivit 

aktuella för eleverna vilket möjligtvis kan ha gjort att eleverna förväntas vara starkt 

källkritiska. 

Lgr11 lyfter fram de traditionella medierna och deras roll som informationsbärare. Förutom 

detta skall eleverna få kunskaper om reklamen och dess inverkan på människor. Ytterligare en 

nyhet är den kommunikation som sker via interaktiva medier. Eleverna skall få kunskaper om 

de risker men också om de möjligheter som det finns med olika former av chattverktyg och 

communitys och annan kommunikation över interaktiva medier. 

Då samhällskunskapen har behandlat medier har den till en början främst varit en källa till 

empiri. Det har också funnits en tydlig fostrande linje då tidningen har lyfts fram som en 

viktig nyhetskanal för medborgaren. I Lgr80 sker en förändring när eleverna förväntas vara 

källkritiska till medierapporteringen. Datorns tillkomst förändrar därtill innehållet ytterligare. 

Denna typ av källkritiska fostran fortsätter i Lpo94 och Lgr11 då eleverna förväntas kunna 

värdera information som de får från medierna. Även det direkta handhavandet av interaktiva 

kommunikationsverktyg är av fostrande karaktär då eleverna skall lära sig om de fördelar och 

risker som finns med interaktiv kommunikation. Fostran i interaktiva medier visar på hur 

samhällskunskapen anpassar sig efter samhällsutvecklingen och de behov och risker som 

finns i samhället.

Beck (2000) menar att kommunikations- och informationsteknikens utveckling har varit en 

bidragande faktor i globaliseringens utveckling (Beck 2000:11-12). Informationstekniken som 

används i skolan kan förvisso härledas till globaliseringens utveckling men arbetsområdet 

antar inte ett globalt perspektiv. Att kategorin har blivit påverkad av globaliseringen är 

således tydligt men detta uppmärksammas inte i kursplanerna.
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8.1.4 Politisk styrning
Den politiska styrningen behandlas i Lgr62 främst genom att belysa kommunens organisation 

och uppbyggnad. Den politiska styrningen för samhället i övrigt ingår också men får inte lika 

mycket utrymme. Inom arbetsområdet skall bland annat nationella partier och folkrörelser 

behandlas. Syftet med undervisningen är att upplysa eleverna om att de har möjlighet att 

påverka i frågor som de berörs av. Av denna anledning skall undervisingen behandla frågor 

som eleverna kan relatera till. Avsnittet har en tydlig fostrande karaktär i och med att det 

uppmanas till engagemang inom olika former av politiska organisationer. 

Lgr69 har ett liknande innehåll som Lgr62 och även i denna kursplan uppmanas eleverna till 

engagemang i samhällslivet. Kursplanen uttrycker sig enlig följande ”Undervisningen skall 

[…] stimulera dem till insatser i samhällslivet och till engagemang för gemensamma 

problem” (Lgr69 1970:182). Den fostrande inriktningen fortsätter således i Lgr69 vilket 

också den lokala och nationella inriktningen på arbetsområdet gör.

I Lgr80 skall hela det svenska styrelseskicket behandlas. I kursplanen ingår de politiska 

partierna, riksdag, regering, landsting och de kommunala styrelseformerna. Lpo94 har en 

bredare ansats i arbetsområdet politisk styrning, eleverna skall ha kännedom om både det 

svenska styrelseskickets framväxt och dess nuvarande form. Både Lgr80 och Lpo94 motiverar 

undervisningen om den politiska styrningen med att den skall stimulera elever till 

engagemang i samhällsfrågor, partier och andra intresseorganisationer. 

I Lgr11 ges det anvisningar om att undervisingen skall belysa samhällets politiska aspekter då 

dessa bidrar till att ge eleverna en helhetsbild av samhällets uppbyggnad. Ytterligare ett syfte 

med undervisingen i politisk styrning är att upplysa eleverna om hur de kan vara med och 

påverka politiska beslut och vara delaktiga i den politiska processen. Det är därför viktigt att 

eleverna får kunskaper om politiska partier, riksdagen, regeringen och det kommunala 

styrelseskicket. Lgr11 antar därtill ett globalt perspektiv då även utländska politiska system 

skall studeras samt den Europeiska unionen. Vidare ingår även det nordiska samarbetet som 

en del av undervisingen. Europeiska unionen har varit en del av det svenska politiska 

landskapet sedan mitten av 1990-talet. Att Europeiska unionen uppmärksannas så sent som i 

Lgr11 visar på att den tidigare kursplanen varit omoderna, i alla fall i det här avseendet.

Kursplanerna som helhet har i arbetsområdet politisk styrning i hög utsträckning behandlat de 

svenska förhållandena. I Lgr11 sker det en omvälvande förändring då de globala perspektiven 

får ett mycket större utrymme än vad de tidigare haft. Andra länders politiska system skall 
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behandlas och det uttrycks i kursplanen att den europeiska unionen skall vara en del av 

undervisingen. Bromsjö (1965) menar att samhällskunskapens uppgift i början av 1900-talet 

var att lära eleverna om det styrelseskick som direkt berör dem, alltså det svenska. På detta 

sätt skulle eleverna lära sig vilka rättigheter och skyldigheter de hade (Bromsjö 1965:66-77). 

När samhället förändras sker det även förändringar i samhällskunskapen. Den svenska 

politiska arenan förändrades i och med medlemskapet i Europeiska unionen under 1990-talet 

och även andra länders politiska aktiviteter har inverkan över det svenska samhället. Det är 

därför naturligt att innehållet har förändras i en mer globaliserad riktning. Steger (2009) 

menar att det var först under 1990-talet som allmänheten fick upp ögonen för globaliseringen 

och dess effekter. Detta är tydligt i arbetsområdet politisk styrning då det var först efter 1990-

talet som området får en global karaktär.  Beck (2000) menar att organisationer likt 

europeiska unionen är en bidragande faktor till globaliseringens framfart. Wahlström (2011) 

menar därtill att Europeiska unionen har en stor inverkan på skolans innehåll och utformning 

(2011:35). Utifrån Beck, Steger och Wahlströms teorier är det naturligt att globaliseringen har 

fått ett större utrymme i undervisningen i politisk styrning än vad den tidigare har haft.     

8.1.5 Hållbar utveckling
Kategorin hållbar utveckling dyker först upp i Lgr80 i samband med att jordens begränsade 

resurser behandlas. Arbetsområdet antar ett globalt perspektiv då utvecklingsländer och 

industriländer skall stå i relation till varandra. 

Hållbar utveckling är också en del av Lpo94 där eleverna skall behandla 

fördelningsproblematiken i relation till miljöförstörelse. Det globala perspektivet fortsätter 

således i Lpo94. Även i Lgr11 behandlas hållbar utveckling ur ett globalt perspektiv. Eleverna 

skall lära sig om samhällets miljömässiga aspekter för att på så sätt få ett helhetsperspektiv av 

hur samhället är uppbyggt.  

Den globala miljöförstörelsen är enligt Beck (2000) en avgörande faktor för globaliseringen 

och dess komplexitet. För att lösa problemen och skapa en hållbar utveckling krävs det 

gemensamma ansträngningar och anpassningar i samhällets institutioner (Beck 2000:11-12). 

Från och med Lgr80 behandlar skolan hållbar utveckling. Pramling Samuelsson och Willams 

(2010) behandlar miljöarbetet i relation till globaliseringen och menar att utbildning på 

området är avgörande för att skapa en långvarigt hållbar situation (2010:17).   
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8.1.6 Allas lika värde
Lgr62 belyser arbetsområdet allas lika värde främst genom individens människovärde. 

Kursplanen exemplifierar med att ingen skall diskrimineras på grund av härkomst, religion 

eller hudfärg. Människors rättigheter utifrån de förenta nationernas förklaring samt de 

mänskliga rättigheterna ingår också i avsnittet. Arbetsområdet är inte något stort inslag i 

undervisingen och i Lgr69 berörs inte kategorin alls. 

I Lgr80 behandlas arbetsområdet i relation till härkomst och religion. Arbetsområdet syftar till 

att ge eleverna insikt om de skiftande levnadsvillkor som olika religioner och härkomster 

leder till. Ett nytt område inom kategorin är att även könsaspekten aktualiseras vilket inte har 

varit fallet i tidigare kursplaner. Vidare belyser arbetsområdet de mänskliga rättigheterna och 

på så sätt aktualiseras allas människors lika värde.

Lpo94 har ett större fokus på arbetsområdet allas lika rätt och redan i kursplanens inledning 

lyfts arbetsområdet fram. I anvisningarna står det ”pojkars och flickors, kvinnors och mäns 

lika rätt och möjligheter skall aktivt och medvetet tydliggöras”(Lpo94 2010:1). 

Formuleringen är väldigt tydlig och kategorin är således av stor vikt i undervisingens innehåll. 

Arbetsområdet har därtill ett högt fokus på de grundläggande mänskliga rättigheterna och 

eleven skall kunna reflektera över människors olika villkor. 

Precis som i Lpo94 belyser Lgr11 könsaspekten och då i familjesituationen. I detta 

arbetsområde skall olika könsroller behandlas och hur dessa illustreras i medier och inom 

familjen. Barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna aktualiseras också i Lgr11 och får 

där en central roll i undervisingen. Samhällskunskapen skall därtill behandla hur de mänskliga 

rättigheterna kränks i olika delar av världen vilket belyser arbetsområdet ytterligare. 

Arbetsområdet har utvecklats från att endast beröra härkomst, religiös tillhörighet och hudfärg 

till att könsaspekten har blivit en essentiell del av kategorin. Den stora förändringen kom i och 

med Lpo94 då könsrollerna blev en del av arbetsområdet. Syftet med denna undervisning är 

att tydliggöra människors lika rätt i samhället, detta uttrycks tydligt i flertalet av kursplanerna. 

Globaliseringen har haft en inverkan på arbetsområdet, redan i Lgr62 syns dess inverkan då 

samhällskunskapen skall belysa diskriminering av invandrare. Steger (2009) menar att 

folkvandringar är en effekt av globaliseringen. Von Brömmsen (2004) instämmer i Stegers 

hållning och tillägger att skolan måste verka mot fördomar och segregering genom att 

behandla det pluralistiska samhället i undervisningen. Det pluralistiska samhället har varit en 

del av undervisingen ända sedan grundskolans första läroplan, Lgr62. Pramling Samuelsson 
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och Willams (2010) menar att skolan måste göra det möjligt för eleverna att kunna sätta sig in 

i andra människors situationer i ett globalt perspektiv, detta för att utveckla den nya 

demokratiska generationen (2010:122). Genom att kursplanerna behandlar de mänskliga 

rättigheterna med ambitionen att eleverna skall lära sig att se verkligheten ur andra 

människors perspektiv tillgodoser kursplanerna det Pramling Samuelsson och Williams 

efterfrågar. Wahlström (2011) berör de mänskliga rättigheterna och menar att det är ett av 

Europeiska unionens utbildningspolitiska mål att aktualisera rättigheterna, vilket också görs i 

flertalet av kursplanerna.

8.1.7 Demokrati
I Lgr62 aktualiseras demokratiområdet genom att undervisningen skall behandla de för- och 

nackdelar som finns med ett demokratiskt styre. Kursplanen exemplifierar inte med vilka 

nackdelar detta skulle kunna vara men det är uppseendeväckande med tanke på skolans 

demokratiuppdrag. Senare kursplaner är därtill konsekventa i att skolan skall ta avstånd från 

alla antidemokratiska tankar. Vidare skall eleverna övas i att delta i den demokratiska 

processen genom olika typer av klassråd och kommittéer. Övningarna skall resultera i att 

eleverna lär sig att respektera andra åsikter och gruppens beslut. 

Lgr69 har en liknande ansats i demokratiarbetsområdet som Lgr62. Redan i kursplanens 

inledning står det att läsa ”Undervisingen skall för eleverna söka levandegöra de 

grundläggande idéerna i vår demokratiska livssyn och stimulera dem till egna insatser i 

samhällslivet” (Lgr69 1970:182). Det fostrande inslaget är således tydligt i både Lgr62 och 

Lgr69 då eleverna skall tränas i det demokratiska förhållningsättet. 

Demokratiavsnittet har en stark närvaro även i Lgr80. De demokratiska värdena skall värnas 

genom undervisingen vilket uttrycks enligt följande i kursplanen. Den [undervisingen] skall 

samtidigt hävda vår demokratis väsentliga värden och klart ta avstånd från allt som strider 

mot dessa” (Lgr80 1981:120). Meningen är formulerad på ett sådant sätt att 

demokratiavsnittet blir av vikt i all undervisning som sker i ämnet. Vidare skall undervisingen 

i demokrati innehålla mötestekniker och demokratiska arbetsformer samt vilka rättigheter och 

skyldigheter invånare i ett demokratiskt samhälle har. Avsnittet kan således sägas vara av 

högst fostrande karaktär då eleverna tränas i det demokratiska arbetssättet. Lpo94 inleds också 

med anvisningar om demokratiavsnittet. Avsnittet skall fostra eleverna till att respektera

människors ställningstaganden och åsikter. Skolan skall sträva efter att eleverna kan förstå de 
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skiftande förutsättningar det finns för demokrati. På så sätt ges kursplanen ett vidare 

perspektiv och berör inte endast de förhållanden som finns i närområdet eller i Sverige. 

Likt Lgr80 ger Lpo94 anvisningar om att eleven skall kunna vara delaktig i en demokratisk 

process och ha kunskaper om de rättigheter och skyldigheter en medborgare har i ett 

demokratiskt samhälle. Vidare skall eleven ha kunskaper om hur det demokratiska 

styrelseskicket är uppbyggt. 

Lgr11 behandlar demokratiavsnittet i relation till de demokratiska processerna och 

principerna. Vidare skall eleven ha kunskaper om de skyldigheter och rättigheter en 

medborgare i ett demokratiskt samhälle har. Undervisingen antar ett globalt perspektiv då 

eleverna skall ha kunskaper om vilka förutsättningar det finns för demokrati i olika delar av 

världen.

Samtliga kursplaner är av tydligt fostrande karaktär då eleverna förväntas att dela 

demokratiska värderingar samt att kunna behärska demokratiska tillvägagångsätt. 

Arbetsområdet har förändrats och gradvis tagit ett allt mer globalt perspektiv. Eleverna 

förväntas ha kunskaper om de olika förhållanden som råder i världen i relation till 

demokratisträvandena. Wahlström (2011) menar att de överstatliga organisationerna påverkar 

kursplanerna till att belysa sådana frågor och att kursplanerna har genomgått en 

internationalisering. Brantefors (1999) menar att kursplanerna gör skillnad mellan olika länder 

beroende på deras välstånd. Detta riskerar att underminera tanken på en global demokrati 

(Brantefors 1999:107-108). I kursplanerna belyses dock frågan genom att behandla de olika 

förutsättningar som finns för demokrati och genom att aktualisera de mänskliga rättigheterna i 

relation till arbetsområdet.

8.1.8 Nutidsorienterande kunskaper
I samtliga kursplaner fungerar de nutidsorienterande kunskaperna som ett sätt för läraren att 

behandla arbetsområdena på ett sätt som eleven kan relatera till. På detta sätt blir 

undervisningen en del av elevernas egen verklighet och blir således mer intressant att studera.  

I princip alla arbetsområden är applicerbara på de nutidsorienterande kunskaperna. I Lgr62 

betonas det dock att strävan efter att anknyta till det som är aktuellt för eleven inte får 

resultera i att essentiellt innehåll förbises. En liknande formulering går att finna i Lgr69. 

Kursplanerna har lagt olika mycket fokus på att lyfta fram de nutidsorienterande kunskaperna 

i sina anvisningar men de har sin plats i samtliga kursplaner. 
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Kategorins bredd gör det svårt att säga något generellt om globaliseringen och dess inverkan 

på arbetsområdet. Detta påverkas av varje kategoris eventuella förändringar. Steger (2009) 

menar dock att globaliseringen är en pågående process som på senare år har intensifierats 

bland annat på grund av de tekniska framstegen. Det går därför att med viss säkerhet 

konstatera att området troligtvis har påverkats av globaliseringen och att det globala 

perspektivet har blivit mer närvarande i kategorin. 

8.1.9 Lag och rätt
I Lgr62 skall eleverna lära sig hur lagar och förordningar kommer till, undervisningen har 

också ett kritiskt perspektiv då eleverna skall få förståelse för vilka olika rättsproblem som 

finns. Lgr69 ger inga djupgående anvisningar om hur arbetsområdet skall behandlas mer än 

att rättsproblem och rättsordningen ingår i undervisingen. 

Lgr80 ger tydligare anvisningar om vad som skall ingå i arbetsområdet än vad det gavs i 

Lgr69. De normer som gäller i skolan och i samhället i övrigt ingår i undervisingen. Vidare 

skall eleven få kunskaper om konsekvenserna av brottslighet. Följderna av brottslighet skall 

sättas i relation till brottsoffer men också till de konsekvenser som brottsligheten har för 

samhället i sin helhet. Även brottsförebyggande åtgärder ingår i arbetsområdet lag och rätt i 

Lgr80. 

Lpo94 aktualiserar arbetsområdet genom att eleven skall ha grundläggande kunskaper om det 

svenska rättsystemet och de normer som är giltiga i det svenska samhället. Lgr11 har en 

liknande inriktning på arbetsområdet som Lpo94. Kursplanen ger anvisningar om att eleven 

skall ha kunskaper om lagen, rättväsendet samt de konsekvenser som brottslighet har för 

samhället och individen. En nyhet i arbetsområdet är att konsekvenserna för familjen skall 

behandlas i undervisingen. Den svenska diskrimineringslagen är ytterligare ett område som 

behandlas i samhällskunskapen. Vidare ingår det hur normuppfattningar påverkar 

lagstiftningen

Samhällskunskapen har sin grund i lagkunskap och det finns fortfarande spår kvar av detta i 

dagens kursplaner. Elever skall få kunskaper om hur den svenska lagen kommer till och hur 

rättsväsendet är uppbyggt. Det nationella perspektivet är framträdande då undervisingen i 

huvudsak behandlar det svenska rättsväsendet och konsekvenserna av brottslighet för olika 

grupper. Något utrymme för ett globalt perspektiv ges således inte i kursplanen.
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8.2 Kategoriernas utrymme i kursplanerna
Arbetsliv och utbildning var i de tidigare kursplanerna Lgr62, Lgr69 och Lgr80 en mycket 

stor kategori som hade mellan 28.95-17.19 procent av det beräknade innehållet. Kategorin 

tappade därefter mycket av sitt utrymme och i Lpo94 är den inte alls närvarande. I Lgr11 

återkommer den med ett mindre utrymme.  Som resultatet av innehållsanalysen visar 

behandlar kategorin i första hand studievägledning till eleverna och antar aldrig ett globalt 

perspektiv i sina anvisningar. 

Kategorin ekonomi är ytterligare en stor kategori som har bibehållit ett högt procentuellt 

värde genom alla kursplaner. Kategorin har 21.32 procent av det totala innehållet i Lgr62 men 

tappar utrymme i Lgr69 till 13.16 procent. I de kommande kursplanerna växer kategorin 

gradvis för att slutligen nå hela 21.74 procent av det beräknade innehållet i Lgr11 vilket gör 

den till den största kategorin i denna kursplan. O’brien och Williams pekar på ekonomins roll 

i det globala samhället som avgörande (O’brien & Willams 2007:9-10). I en värld präglad av 

globalisering är således inte ekonomikategorins starka närvaro förvånande. 

Arbetsområdet politisk styrning är ytterligare en av de större kategorierna. I samtliga 

kategorier når arbetsområdet över 15 procent och i Lgr11 får kategorin hela 19.57 procent av 

det totala innehållet. Lgr11 är också den kursplan där kategorin når sitt högsta procentuella 

värde. Beck (2000) menar att länder i högre utsträckning påverkas av andra länders politik 

samt att internationella organisationers inflytande över länder har ökat (Beck 2000:11-12). Ett 

resultat av detta är att arbetsområdet inte längre bara innehåller de nationella politiska 

riktlinjerna. Även Crocher (2011) pekar på de internationella organisationernas framväxt och 

politiska närvaro som avgörande i globaliseringens framväxt (Crocher 2004:35). 

Kategorin demokrati har endast 9.14 procent av det beräknade innehållet i Lgr62. I den 

kommande kursplanen växer kategorin och i Lpo94 får arbetsområdet demokrati hela 33.33 

procent av det beräknade innehållet. Ingen kategori i någon av de andra kursplanerna når så 

höga siffror vilket visar på kategorins starka ställning i Lpo94. I Lgr11 tappar dock kategorin 

återigen utrymme och når endast upp till 10.87 procent av det beräknade innehållet. 

Brantefors (1999) och Pramling Samuelsson och Willams (2010) pekar på vikten av 

demokrati- undervisning i relation till en globaliserad värld. Det kan därför tyckas vara 

förvånande att kategorin får avsevärt mindre utrymme i Lgr11 än i Lpo94. Wahlström menar 

därtill att Europeiska unionen lägger mycket kraft på demokratiidealet i sin 
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undervisningspolitik. Lundgren och Säljö (2010) pekar på att Europeiska unionens inverkan 

på Lpo94 resulterade i ett högt fokus på demokratiidealet (Lundgren & Säljö 2010:469-470). 

Lag och rätt har växt från 6.09 procent av det beräknade innehållet i Lgr62 till att mer än 

fördubbla sitt utrymme i Lgr11 till 13.09 procent. I Lgr11 är lag och rätt den tredje största 

kategorin.  Kategorin har dock inte växt i varje ny kursplan utan resultatet har varierat. Enligt 

Bromsjö (1965) ligger samhällskunskapens grund i bland annat i lagkunskapen. Kategorins 

närvaro är således inte förvånande (Bromsjö 1965:66-77). 

Allas lika värde är representerat i alla kursplaner förutom Lgr69. Arbetsområdet har haft en 

positiv utveckling då den endast får 2.54 procent av det beräknade innehållet i Lgr62 medan 

det uppnår 9.78 procent i Lgr11. Arbetsområdet berör jämställdhet och jämlikhet kopplat till 

härkomst och kön men även de mänskliga rättigheterna, religiositet och barnkonventionen. 

Von Brömmsen (2004) menar att det är av stor vikt att skolan verkar mot fördomar och 

segregering genom att undervisingen presenterar en nyanserad bild av omvärlden. Wahlström 

(2011) menar att medlemskapet i den Europeiska unionen har bidragit till ett större fokus på 

mänskliga rättigheter och respekt mellan människor i de svenska kursplanerna (Wahlström 

2011:35) I Lpo94 och Lgr11 får arbetsområdet allas lika värde också mer utrymme än vad den 

haft i de föregående kursplanerna. 

Nutidsorienterande kunskaper har sammantaget fått mindre utrymme i kursplanerna. I Lgr62 

fick arbetsområdet 7.61 procent av innehållet, en siffra som därefter successivt har minskat. 

Nutidsorienterande kunskaper är idag mycket mer tillgängliga än vad de har varit tidigare då 

informationsflödet är mycket större. Steger (2009) menar att informations- och 

kommunikationsutvecklingen har varit avgörande i globaliseringens framfart och internet har 

ytterligare snabbat på denna utveckling. Detta har dock inte påverkat nutidsorienteringen då 

denna snarare har minskat i utrymme än ökat. 

Hållbar utveckling är den kategori som tillkommer sist i kursplanerna för samhällskunskap. I 

Lgr80 får kategorin 1,56 procent av det beräknade innehållet men växer i Lpo94 för att 

återigen tappa utrymme i Lgr11 där den endast får 2.17 procent. Kategorin behandlar 

miljöundervisning där ett långsiktigt perspektiv är en del av undervisingen. Beck (2000) ser 

den globala miljöförstörelsen som ett problem som bidrar till globaliseringen. Länder måste 

samarbeta för att lösa miljöfrågan och måste därför anpassa sina samhällen efter detta (Beck 

2000:11-12). Pramling Samuelsson & Williams (2010) menar att skolan måste lyfta det 

långsiktiga miljöarbetet genom undervisingen i ett globalt perspektiv. Detta är en 
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förutsättning för att skapa en långsiktig hållbar utveckling (Pramling Samuelsson & Williams 

2010:117,122).    
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9. Slutsatser och diskussion 
I detta kapitel kommer jag att sammanfatta slutsatserna från analysdelarna för att presentera 

en samlad bild av de huvudsakliga förändringarna i kursplanerna. Kapitlet utgår från 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Avslutningsvis förs en diskussion om möjliga 

förklaringsfaktorer av förändringarna samt förslag till fortsatt forskning. 

Genomgången av arbetsområdena visar att det har funnits ett globalt perspektiv i kursplanerna 

redan från och med Lgr62. Dock har fler arbetsområden antagit ett globalt perspektiv, 

ekonomiavsnittet är ett tydligt exempel på detta då det i de tidigare kursplanerna endast 

behandlade den privata och den inhemska ekonomin. Arbetsområdet har därefter breddats till 

att beröra globala ekonomiska flöden. Det globala perspektivet har därtill förändrats från att 

vara av jämförande karaktär till att faktiskt behandla hur globala företeelser påverkar det 

svenska samhället och vise versa. Denna förändring började i och med Lgr80 då det 

jämförande perspektivet inte längre var lika framträdande.

De kategorier som antar ett globalt perspektiv i kursplanerna har bibehållit eller stärkt sin 

närvaro i samhällskunskapen. Ekonomi och politisk styrning är goda exempel på sådana 

kategorier som i alla kursplaner har varit bland de större arbetsområdena. Hållbar utveckling 

är en kategori som tillkom relativt sent i samhällskunskapen11, ämnet antog dock ett globalt 

perspektiv redan från start och har därefter växt i utrymme från 1.56 procent till 2.17 procent 

av innehållet. Förändringen är förvisso liten och det går således inte att dra några större 

slutsatser av denna förändring i utrymme. En annan kategori där det globala perspektivet har 

blivit mer närvarande samtidigt som arbetsområdets utrymme ökat är allas lika värde. 

Kategorin behandlade i Lgr62 och Lgr69 diskriminering i det pluralistiska samhället. 

Arbetsområdet byggs dock ut och behandlar ytterligare faktorer i de senare kursplanerna. 

Arbetsområdets svällande innehåll leder till att kategorin växer från 2.54 procent i Lgr62 till  

9.78 procent av det beräknade innehållet i Lgr11. 

Kategorin arbetsliv och utbildning är en av de få kategorierna som aldrig antar ett globalt 

perspektiv på sitt innehåll. Kategorins innehåll förändras visserligen men inte till en global 

karaktär. Arbetsområdet som i de tre första kursplanerna var bland de största kategorierna 

försvinner helt i Lpo94 och får endast 7.61 procent i Lgr11. Flertalet av de kategorier som 

antar ett globalt perspektiv växer i utrymme, kategorin arbetsliv och utbildning antar aldrig 

det globala perspektivet och minskar också successivt i utrymme. Detta kan givetvis bero på 

                                                            
11 Kategorin tillkom i Lgr80.
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att andra delar av skolans organisation tagit över samhällskunskapens uppgift av att verka som 

studieorienterande. Dock har inte kategorin fyllts på med nytt innehåll i form av den globala 

arbetsmarknaden eller annat innehåll vilket gjort att kategorin minskat ordentligt i utrymme. 

Samhällskunskapen har alltid varit av starkt fostrande karaktär, Bromsjö (1965) beskriver 

ämnets grund som fostrande i lag och styrelseskick. Ämnets fostrande inriktning har fortsatt 

även i de kursplaner som denna studie tagit sin grund i. Eleverna har blivit fostrade till bland 

annat samhällsengagemang, jämlikhet, demokratiska värderingar, ekonomiskt tänkande samt 

värnande om de gemensamma resurserna. Många forskare så som Brantefors (1999) och 

Pramling Samuelsson och Willams (2010) pekar på vikten av skolan som fostrande i de frågor 

som ämnet berör. Dessa forskare menar därtill att det moderna samhället måste ha ett globalt 

perspektiv på undervisningen för att skapa en långsiktigt hållbar framtid. Att innehållet i 

samhällskunskapen har gått mot en allt mer global karaktär är naturligt med tanke på 

samhällets utveckling. Både Steger (2009) och Beck (2010) pekar på globaliseringens stora 

inverkan på samhället och menar därtill att detta är en fortsatt pågående utveckling. Steger 

menar också att globaliseringen uppmärksammades av allmänheten först under 1990-talet, 

detta syns också i kursplanerna då det först är i Lpo94 som globaliseringen nämns vid sitt 

nuvarande namn. Lpo94 har därtill en stark närvaro av det globala perspektivet i sina 

anvisningar. Lgr11 fortsätter att präglas av globaliseringen och andra samhällsförändringar 

som har varit betydande. Att samhällskunskapen är ett levande ämne som ständigt påverkas 

av omgivningen har genom denna studie blivit tydlig. Många kategorier uppmärksammar den 

aktuella samhällsdebatten i relation till könsaspekter, miljöförstöring, diskriminering, 

interaktiva medier och mycket mer.

I princip allt innehåll i samhällsundervisingen har påverkats av globaliseringen. I vissa fall 

behandlar inte kursplanerna den påverkan som det globala samhället haft på exempelvis 

media eller arbetsliv och utbildning. Detta kan tyckas vara anmärkningsvärt då det är 

fundamentala förändringar som har skett inom dessa områden i och med det globala 

samhällets inverkan. Den enskilda läraren har dock stor frihet att utforma undervisnigen, 

vilket resulterar i att det är svårt att säga något om hur undervisningen i dessa arbetsområden 

ser ut i realiteten. Vad som dock är säkert är att det anvisningar som finns i styrkdokumenten 

har gått mot ett allt mer globalt perspektiv.

Denna studie behandlar de styrdokument som har varit giltiga i svenska skolor under de 

senaste 50 åren. På 50 år har samhället förändrats otroligt mycket, den tekniska utvecklingen
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har lett till att mänskligheten har fått tillgång till en värld som tidigare inte var känd. Idag ser 

många människor datorn, internet och mobiltelefonen som självklarheter, att kunna resa 

jorden runt eller att få all världens information när som helst framför Tv:n är moderna 

företeelser. Samhällskunskapen skall rusta eleven inför livet som vuxen i det moderna 

samhället, det är också tydligt hur kursplanen förändras allt eftersom samhället förändras. 

Samhällskunskapen som är ett fostrande ämne behöver således vara känsligt för samhällets 

förändringar, vilket också är tydligt att samhällskunskapen är. 

Genom denna uppsats ville jag få en djupare förståelse för samhällskunskapens historia och 

framväxt då jag är övertygad om att detta skapar en bättre förståelse för ämnet och dess 

uppbyggnad. Studien har gett mig denna förståelse och har förhoppningsvis gjort mig till en 

bättre lärare i ämnet. Jag är delvis förvånad över den starka fostrande karaktär som 

samhällskunskapen har och alltid har haft. De starka fostrande inslagen gör ämnet till en 

viktig del av skolan samtidigt som komplexiteten i ämnet troligtvis kommer bli större allt 

eftersom att det globala samhället utvecklas. 

9.1 Förslag till fortsatt forskning
I detta avsnitt kommer jag att ge förslag på fortsatt forskning inom det aktuella arbetsområde 

som denna studie omfattar. Jag kommer att beröra förändringar i såväl metodologi som i 

empiri.

För att styrka resultatet av denna studie hade det varit möjligt att göra en liknande studie av 

andra länders kursplaner i samhällskunskap och jämföra med den svenska. Nordiska länder så 

som Norge och Danmark hade varit goda studieobjekt då dessa länders historia och 

förutsättningar är mycket lika de svenska förhållandena.

Genom att använda sig av en annan metod hade en annan dynamik framträdit i uppsatsen. Att 

exempelvis intervjua lärare som arbetat med de olika kursplanerna och därmed undervisat 

efter de anvisningar. En sådan studie hade kunnat svara på hur undervisingen bedrivits i 

praktiken och inte endast vilka anvisningar som går att finna i styrdokumenten.

Att anlägga ett annat teoretiskt perspektiv än globaliseringen hade ytterligare breddat studien 

och möjliggjort alternativa förklaringar av de innehållsmässiga förändringarna. Möjliga 

teoretiska perspektiv skulle kunna vara urbanisering, sekularisering och det pluralistiska 

samhället.
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Ytterligare ett sätt att bredda studien är att jämföra förändringarna i anvisningarna för 

gymnasieskolan. Det är troligt att de innehållsmässiga förändringarna är likartade även för 

gymnasieskolan, dock hade en sådan studie kunnat styrka resultatet av denna uppsats.
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10. Sammanfattning
I denna studie undersöker jag globaliseringens inverkan på innehållet i kursplanerna för 

samhällskunskap genom att analysera innehållet i samtliga kursplaner från 1962-2011.

Syftet har därefter preciserats genom uppsatsen fyra frågeställningar som lyder enligt 

följande,

 Vilka är de huvudsakliga arbetsområdena i kursplanerna?

 Vilket syfte har undervisningen i de olika arbetsområdena?

 Hur förehåller sig arbetsområdena till varandra i avseendet utrymme? 

 På vilket sätt kommer globaliseringen till uttryck i ämnet samhällskunskap?

För att svara på studiens syfte och frågeställningar hag jag använt mig av en fenomenologisk 

ansats. Detta har därefter realiserats genom en innehållsanalys som har möjliggjort en 

kategorisering av innehållet. Genom kategorierna har innehållet därefter kvantifierats för att 

ge en tydlig bild av förändringarna i kursplanerna över tid. Genom att använda sig av en 

kvantitativ metod och en kvalitativ metod uppnår jag en triangulering vilket skall styrka 

trovärdigheten i studiens resultat. De styrdokument som har legat till grund för denna studie är 

kursplanerna i samhällskunskap Lgr62, Lgr69, Lgr80, Lpo94 samt Lgr11.

Uppsatsen tar sin grund i den mycket omfattande globaliseringsteorin. Manfred B. Steger 

(2009) menar att globaliseringen i dess nuvarande form går att spåra till 1960-talet. Det var 

dock först på 1990-talet som globaliseringen uppmärksamandes av den breda massan. Peter 

Beyer (1994) beskriver globaliseringen som olika flöden av kulturella, ekonomiska och

teknologiska värden. De nationella och kulturella gränserna har spelat ut sin roll och utgör 

inte längre en barriär för dessa flöden (Beyer 1994:225). Steger (2009) menar därtill att 

övernationella organisationer har en allt större inverkan över enskilda stater vilket är 

ytterligare ett tecken på globaliseringens inverkan. Flertalet forskare som specialiserat sig 

inom skola och undervisning pekar på vikten av att anta ett globalt perspektiv i undervisingen. 

Pramling Samuelsson och Williams (2010) menar att det är viktigt att anta ett globalt 

perspektiv i undervisingen för att fostra kommande demokratiska generationer (Pramling 

Samuelsson & Williams 2010:122).

Genom en kvalitativ innehållsanalys har nio arbetsområden identifierats i kursplanerna. Dessa 

är: Arbetsliv och utbildning, Ekonomi, Media, Politisk styrning, Hållbar utveckling, Allas lika 

värde, Demokrati, Nutidsorienterande kunskaper samt Lag och rätt.
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Resultatet av denna studie visar på omfattande förändringar i kursplanernas anvisningar. Det 

globala perspektivet fungerande under en lång tid som jämförelser till de svenska 

förhållandena. I Lgr80 påbörjas dock en förändring där det globala perspektivet får allt mer 

utrymme. Den inverkan som det globala samhället har över det svenska samhället och över 

andra länder blir allt mer framträdande. Globala utmaningar aktualiseras därtill i kursplanerna 

vilket inte har varit fallet tidigare. 

Undervisingen i samhällskunskap har alltid varit starkt fostrande. Detta är en trend som har 

fortsatt även i de modernare kursplanerna. Eleverna skall lära sig att respektera andra kulturer, 

tankesätt och beslut. Ninnie Wahlström (2011) menar att den demokratiska fostran som 

skolan lär ut bygger på en europeisk referensram och är synnerligen påverkad av det globala 

samhället (2011:35).  

De arbetsområden som präglas av globaliseringen tenderar att antingen växa i storlek eller att 

bibehålla sin position i kursplanerna över tid. De arbetsområden som inte antar ett globalt 

perspektiv har antingen fått mindre utrymme i kursplanerna eller försvunnit helt. Ett exempel 

på detta är kategorin arbetsliv och utbildning som i Lgr62 och Lgr69 var bland de utrymmes 

mässigt största kategorierna. Kategorin har därefter gradvis fått mindre utrymme och inte 

fyllts på med nytt innehåll.

Samhället har under 1900-talet genomgått stora förändringar, detta speglas tydligt i 

kursplanerna. De teknologiska framstegen har möjliggjort en globaliserad värld. En läsare bör 

ha detta i åtanke då många företeelser som vi idag tar som självklarheter inte fanns för 50 år 

sedan. Att läsa den svenska skolans kursplaner i samhällskunskap är lite av en resa i tiden där 

populära begrepp, företeelser och teknik speglas för att sedermera läras ut till eleverna för att 

förbereda dem för livet som vuxen i det globala samhället.
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