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The school subjects of history and social science are expected to contribute 
with historical and social scientific knowledge, skills and abilities: that is, 
subject knowledge. The subject knowledge that students achieve during their 
schooling is not only meant for future studies, but is also expected to inform 
a life as democratic citizens. However, the curriculum and syllabus have not 
always been explicit about this aim, and the relationship between subject 
knowledge and citizenship education is only vaguely explained. This thesis 
investigates this relationship within the context of history and social science 
education in Swedish upper secondary school. The educational dimensions 
of Biesta – socialisation, qualification and subjectification – are used as an 
approach to this investigation. 

The aim of the study is to explore, analyse and discuss the role of history 
and social science teaching for students’ citizenship education. This is done 
by investigating curricula, teaching and educational discourses and by using 
both empirical methods and content analysis. The thesis is a compilation of 
five articles, all exploring subject knowledge and its connection to students’ 
citizenship education. The first two articles investigate possible second-order 
concepts in social science education, which are described and discussed 
using theories and concepts from history didactics. The findings in these 
articles work as a basis for further study in following articles, where the 
subject knowledge and its connections to citizenship education are explored 
in more depth. Taken together, the articles present a rich picture of the 
complex reality of teaching and provide a basis for understanding better how 
teachers, students and curricula express subject knowledge and how this is 
related, or not, to citizen education. 

The contribution of the thesis is a more developed theoretical and 
conceptual understanding of history and social science education, especially 
through concepts that can be used in practical teaching in order to strengthen 
and develop citizenship education.  
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Förord 

Ett avhandlingsarbete är en process som i första hand leder fram till en 
forskare, inte en avhandling. I den processen har jag inte varit ensam utan 
skrivandet har på många sätt varit ett kollektivt arbete. Jag har haft den 
oerhörda förmånen att få genomföra arbetet med en rad fantastiskt kunniga 
människor omkring mig.  
 Först, ett stort tack till mina veileder. Professor Geir Skeie för din skarpa 
blick för ämnesdidaktiska frågeställningar och ditt intresse för komparativ 
ämnesdidaktik. Dina slutläsningar av artiklar har varit till stor hjälp. 
Professor Svein Lorentzen, för din orubbliga tro på mig som forskare och för 
din självförtroendestärkande handledarhand. Ni har varit en norsk polstjärna 
på resan! 
 Sedan, till er alla i mitt kollegium av fantastiska lärare och forskare som 
hela tiden bidragit till att föra mig framåt och utmana mig. Maria Johansson, 
för dina råd och ditt ifrågasättande av min tolkning av historiedidaktiska 
teorier. Du är långt kunnigare än jag. Patrik Johansson för snabba, hårda och 
rättvisa kommentarer kring vetenskapliga spörsmål. Hans Olofsson för 
lärorika utläggningar kring historiemedvetande och dina skarpa 
observationer av vår samtid. Ulrik Holmberg för din vänskap och för våra 
diskussioner om dåtid, samtid och framtid – i kök, på löprundor och över 
nätet då du varit i Uganda. Det är en stor glädje och ynnest att ha dig som 
vän och nabo. Ett särskilt tack också till Agneta Bronäs som varit viktig från 
första början. Till Ingegerd Ekendahl och Lasse Nohagen som kommit in på 
slutet och erbjudit både stöd och motstånd. Också ett tack till Kjetil Børhaug, 
Torben Spanget Christensen, Martin Kristiansson, Cecilia Lundholm, 
Michele Micheletti, Hans Lödén, Keith Barton, Lasse Pettersson och andra 
som under resans gång kommenterat och gett råd kring min forskning.  

Ett särskilt tack går också till min arbetsgivare: Globala gymnasiet och 
Stockholms stad. Till världens bästa kollegium där speciellt Yvonne 
Dahlstedt förtjänar ett tack. Du är mycket betydelsefull för mig och hela 
skolan och vi kommer sakna dig oerhört när du går i pension. Också ett tack 
till Pernilla Ericols för ditt stöd kring våra planer att föra akademin och 
skolan närmare varandra och för ditt professionella ledarskap att förverkliga 
detta. Tack till Katarina Arkehag och Cecilia Göransson vid FoU-enheten i 
Stockholms stad för allt stöd och er tro på våra idéer att forskningen har en 
plats i skolan.  
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Också ett stort tack till min hemvist under dessa år: Centrum för de 
humanistiska ämnenas didaktik vid Stockholms universitet och dess 
föreståndare Ylva Wibaeus. Maria Olson för dina samtal om forskning och 
livet som forskare. Det har varit viktigt att ha dig och faktiskt särskilt då du 
inte varit nära mitt avhandlingsarbete. Det har gett öppna samtal som varit 
mycket givande. Tack också alla doktorandkollegor som funnits med på 
resan. Ett särskilt tack går till Kristina Löfstedt som hjälpt till med allt 
praktiskt kring min doktorandplacering – jag har känt mig mycket trygg i 
dina kompetenta händer! 

Slutprocessen är en historia för sig. Återigen tack till mina handledare och 
till er som läst, stöttat och kritiserat kappan. Ett stort tack till docent Anna 
Larsson vid Umeå universitet som rev upp texten vid slutseminariet och 
Kenneth Nordgren som rev och slet i texten innan tryck. Kenneth, du är en 
klippa och det är en förmån att ha dig som både kollega och kritisk 
granskare. Tack också till min granne och språkvirtuosen Jonas Nilsson som 
stod för korrekturläsningen av manuset i det allra sista. Ett alldeles speciellt 
tack till Haksar Sahib med familj som tog emot mig och min familj i Indien 
när manuset skulle färdigställas. En bättre miljö än Sea Splendour finns inte 
för en forskare som söker skrivarro. Till sist ett tack till Jesper Zacco för det 
fina omslaget! 
 Som alltid, börjar och slutar min tacksamhet med min familj. Till den 
stora familjen i form av mina bröder Danne och Pär med familjer, Johanna & 
Marcus och Elin & Peter med familjer samt Annika & Peder som alltid 
rycker ut när vi behöver er som mest. Till den lilla familjen: mina döttrar 
som ständigt får frågor där jag i största hemlighet undersöker er växande 
relation till det förflutna och er ökande ansvarskänsla för framtiden. Till min 
fru, Lina, som ständigt utmanar och för ner sin elfenbenstornsklättrande 
make till skolans vardagliga undervisningsutmaningar. Utan er. Ingenting. 
 
 
Johan Sandahl 
Odayam Beach, Kerala, Indien den 1 februari 2015. 
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Inledning och problembild 

Skolan har flera uppdrag varav de mest betydelsefulla och tydliga är att ge 
eleverna kunskaper i ämnen samt förbereda dem för ett yrkes- och 
samhällsliv (jfr Ahrne, Roman & Franzén 2003:177-187). Förberedelsen för 
samhällslivet beskrivs i denna avhandling som medborgarbildning, vilket 
innefattar kunskaper, förmågor, attityder och erfarenheter som elever 
behöver för att vara aktiva, informerade deltagare i ett demokratiskt 
samhällsliv (Campbell 2012:1, jfr Liedman 1997:255, Biesta 2006:109). Två 
av de mest framträdande ämnena i denna medborgarbildning, både historiskt 
och i den nuvarande skolan är de ämnen som befattar sig med frågor om 
mänskligt politiskt handlande i samtiden och det förflutna: historia och 
samhällskunskap (Englund 1886ab, 1994, 2005, jfr Christensen 2012 & 
Larsson 2011).  

I skolan förväntas ämnena ge eleverna särskilda kunskaper och förmågor i 
form av ett ämneskunnande. Ämneskunnande förstås i avhandlingen som 
kunskaper i ämnet, om ämnet och av ämnet (jfr Olsson 2011:78). Det rör sig 
alltså om kunskaper om innehåll i form av till exempel begrepp, om ämnets 
procedurella och disciplinära kunskaper i form av tankeredskap samt 
värderelaterade och meningsskapande kunskaper av ämnet. De kunskaper 
eleverna erövrar i undervisningen ska inte bara vara förberedande för vidare 
studier utan också användas i livet under och efter elevernas skoltid. Detta 
uppdrag, att bidra till elevernas medborgarbildning, är emellertid mer eller 
mindre uttalat i skolans styrdokument genom formuleringar kring innehåll 
och förmågor som eleverna ska erövra genom undervisningen. I detta 
perspektiv blir styrdokument, ämnesdidaktisk diskurs och praktisk 
undervisning relevanta nivåer att undersöka för att beskriva och förstå hur 
samhällskunskap och historia som skolämnen bidrar till medborgarbildning. 
Mitt intresse riktar sig mot att undersöka förbindelsen mellan 
ämneskunnande och användandet av detta i elevernas samhälleliga och 
demokratiska liv: hur historie- och samhällskunskapsämnenas kunskaper 
och förmågor kan användas i ett aktivt samhällsliv och därmed bidra till 
elevernas medborgarbildning i, genom och efter elevernas skolgång.  
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Medborgarbildning – då, nu, sedan 
Övertygelsen att historia och samhällskunskap har en viktig roll i att 
förbereda elever för samhället har en lång historia, dock med skiftande 
betoning på vilka kunskaper, förmågor, attityder och erfarenheter som 
eleverna ska utveckla och erövra under sin skoltid. I Sveriges tidiga 
modernisering växte ett mer organiserat skolväsende fram, vilket 
institutionaliserades i och med den svenska folkskolans införande 1842. 
Folkundervisning var ingenting nytt, i själva verket hade det funnits en 
omfattande verksamhet i kyrkans regi sedan 1600-talet. Inom utbildnings-
forskningen finns en oenighet om hur den institutionaliserande utvecklingen 
ska tolkas. En vanlig berättelse är att folkskolan kom till som en liberal 
reform för att göra befolkningen inkluderad, läskunnig samt förbereda dem 
för ett förändrat industrisamhälle – att det primärt rörde sig om att göra 
landets befolkning kompetent och självständig (se t.ex. Lars Petterson om 
denna typ av historieskrivning, Petterson 2003, jfr Egidius 2001:16). Flera 
utbildningshistoriker har i stället pekat ut en mer sammansatt bild där både 
liberala och konservativa krafter samverkade. Ett perspektiv som lyfts fram 
är nationalstatens behov av att kontrollera en växande befolkning som 
hotade rådande maktstrukturer. I detta perspektiv är de historiska 
skolreformerna i västvärlden en fråga om social reproduktion av de värden, 
kunskaper och attityder som makthavarna ansåg viktiga för folket, det vill 
säga skolans roll var primärt socialisation till rådande maktförhållanden 
(Englund 1986ab och 2005, Petterson 2003, Holmén 2011, Larsson 2011). 
Den sociala reproduktionen i skolan har förändrats över tid, från att skapa 
undersåtar till att allt mer betona ett aktivt och självständigt medborgarskap i 
takt med att Sverige demokratiserades. Denna utveckling är inte en unik 
svensk historia, utan något som återfinns i flertalet västerländska länder (jfr 
Katz 1976, Lorentzen 1986, Müller, Ringer & Simon 1999). Skolans 
funktion i medborgarbildning har alltså skiftat och varit otydlig sedan första 
början, men också en central del av skolans uppgift i samhället. Bildningens 
form och innehåll har också den förändrats över tid. 
 Före folkskolans tid var det kyrkan som stod för de ideal som skulle 
inpräntas i undersåtarna, med fokus på katekesstudier och undervisning i de 
kristna urkunderna. Nationalstatens framväxt skulle i grunden förändra de 
ideal som den institutionaliserade skolan skulle förmedla i form av 
kunskaper, förmågor och attityder. Att tillhöra en nation var emellertid 
ingenting som kom av sig självt, människor hade i århundraden levt i 
betydligt mindre sammanhang. Benedict Anderson (1993) har här beskrivit 
nationen som en ”föreställd gemenskap” som successivt mejslades fram där 
heterogena sociala grupper skulle enas som en gemenskap:  
 

[Nationen uppfattas] som en gemenskap eftersom nationen, oaktat den 
faktiska ojämlikhet och exploatering som kan råda, alltid betraktas som ett 
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djupt, horisontellt kamratskap. I sista hand är det detta broderskap som under 
de gångna två seklerna gjort det möjligt för så många miljoner människor att 
inte så mycket döda som att villigt dö för sådana begränsade föreställningar. 
(Anderson 1993:22) 

 
Om nationen också skulle fungera som en stat krävdes att folket kände sig 
villiga att uppoffra både delar av sina inkomster och sina liv för 
centralmakten och dess institutioner. Nationalism skulle visa sig bli ett 
effektivt redskap för dessa syften och en institutionaliserad skola skulle bli 
en viktig pusselbit i att skapa den föreställda gemenskap som statsmakten 
ville uppnå. 

Medborgarbildning genom samhällskunskaps- och 
historieämnena 
Den formella skolan fick alltså redan från 1800-talets mitt en roll i 
nationsbyggandet. Historieämnet blev en viktig del i socialisationen, men var 
inte det enda ämnet med denna funktion. Ämnen som svenska, 
hembygdskunskap och kristendom var viktiga beståndsdelar i att knyta 
samman känslan av ett gemensamt Sverige. Historieämnet var dock det 
ämne som kom att spela en avgörande roll i att mejsla fram en föreställning 
om en gemensam historia, inte minst i uppfinnandet av ”Vikingatid” som ett 
sätt att berätta om ”vårt” gemensamma förflutna. Historieämnets roll i 
nationsbyggandet skulle bestå långt in på 1900-talet och fortfarande 
dominerar historien om nationen historieämnets läroböcker (Nordgren 2006, 
jfr Holmén 2011). Skolböcker från 1800- och 1900-talen ger mängder av 
exempel på att historien användes i syfte att stärka det särskilt svenska i det 
förflutna. Den socialdemokratiske reformatorn och folkskolläraren Värner 
Rydén skrev till exempelvis följande i sin lärobok ”Medborgarkunskap” som 
användes fram till mitten av 1950-talet: 
 

Sverige har alltid varit ett självständigt land. Alla folk i Europa hava längre 
eller kortare tid varit under främmande herravälde – alla utom svenskarna. 
Vid många tillfällen har vår nationella självständighet varit i fara, men våra 
förfäder hava alltid, även om detta kostat de största offer, vetat rädda rikets 
frihet. Kärleken till fäderneslandet har hos svenskarna icke tagit sig så 
stormande yttre uttryck som hos många andra folk, men vår historia visar, att 
fosterlandskärleken, icke minst i motgångens tider, varit en mäktigt verkande 
kraft inom vårt folk. Den, som iakttog, vad som rörde sig i sinnena hos vårt 
folk vid det stora världskrigets utbrott, vet, att den svenska känslan alltjämt 
lever varm och stark i djupet av den svenska folksjälen. (Rydén 1936:6-7, 
Rydéns kursiveringar) 

 
Med hjälp av pedagogiska läseböcker i skolan underströks det svenska 
folkets gemensamma förflutna och dess nationella samhörighet – en slags 
odling av en nationell identitet och en fosterlandskänsla. Rydéns text är ett 
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exempel på detta där historieämnets främsta uppgift är att främja en 
medborgarbildning som stärker känslan av tillhörighet till nationen – ”att 
stöpa landsmän” (Hobsbawm 1994:132, jfr Evertsson 2012:635 och 
Nordgren 2004:340-342). 
 De drastiska samhällsförändringarna under mellankrigstiden försköt dock 
historieundervisningens övergripande mål mot ett mer utpräglat syfte att 
förbereda eleverna för det industriella samhället och allmän rösträtt, det vill 
säga medborgarna skulle göras till kompetenta medborgare genom 
undervisningen (jfr Sødring Jensen 1978, Englund 1988). Nationalstaten 
som princip stod sig fortsättningsvis stark i historieämnet, inte bara i 
skolundervisningen utan också i populärhistoriska och vetenskapliga 
sammanhang (Nordgren 2006:36). Ett uttryck för demokratiseringen var 
införandet av Medborgarkunskapsämnet i realskolan och att historieämnet 
fick ett tillägg: Historia med samhällslära (Bronäs 2003:191, Larsson 
2011:249-250). Motiveringen från statsmakterna till förändringen utrycktes 
på följande sätt i den offentliga utredningen från 1935: 
 

Genom den allmänna rösträtten har varje till viss ålder kommen man och 
kvinna, oberoende av levnadsställning, möjlighet att öva inflytande på 
samhällets angelägenheter. Det måste därför i våra dagar ställas väsentligt 
ökade krav på den medborgerliga bildning, folkskolan skall meddela, krav på 
ökade insikter, förmåga av självständigt bedömande, känsla av ansvar för det 
allmänna och av samhörighet. Demokratiens problem blir på detta sätt i 
yttersta hand en fråga om folkupplysning och folkuppfostran. (SOU 1935:58, 
s. 53) 

 
Statens försök att ingripa i historieundervisningen fick dock inget större 
inflytande över praktiken. Samhällsläran lade tonvikten på fakta om 
samhällsinstitutionerna och praktiskt deltagande i form av trafikregler samt 
vett och etikett. Undervisning i samhällslära blev ett bihang till 
historieundervisningen och lärarna saknade ofta utbildning i 
samhällsvetenskapliga ämnen (Bjessmo 1990 & 1994, Larsson 2011). 
Mellankrigstidens turbulenta utveckling i Europa och andra världskriget 
skulle i grunden förändra den medborgerliga bildningens framtid i svensk 
skola. 

Historieämnets kris och samhällskunskapsämnets triumf 
Det svenska skolsystemet och ämnesundervisningen präglades alltså av 
socialisation till rådande ordning och utbildning för deltagande i den 
formella demokratin. Det egna kritiska tänkandet var starkt nedtonad till 
förmån för patriarkala ideal där medborgarna mer skulle socialiseras i att ta 
ansvar för det gemensamma (Bronäs & Selander 2002, jfr Englund 2005). 
Andra världskriget och de dyrköpta erfarenheterna av nationalismens 
baksida kom att ändra detta. Den kraft som stöpt nationernas Europa hade 
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också varit ett viktig redskap i nazisternas totalitära regim där den använts 
för att rättfärdiga allehanda brott mot mänskligheten. Även om historieämnet 
hade stöps om från sin ursprungliga nationella saga fanns det gott om 
nationalistiskt tankegods kvar, såsom tankar om raser och nationella särdrag. 
I Värner Rydéns bok ”Medborgarkunskap” används exempelvis svenskarnas 
rena germanska arv som en viktig förklaringsmodell för att förstå Sveriges 
snabba väg från jordbruksnation till industrination (se Rydén 1935:5-6). Det 
finns flera moraliska uppgörelser med detta arv i vår historia (se exempelvis 
Hagerman 2006 och Catomeris 2004). 

Ifrågasättandet av historieämnet sammanföll också med de 
moderniseringsprocesser som kom att prägla utvecklingen efter andra 
världskriget. Teknikoptimism och tron på ett allt större välstånd med siktet 
ställt på framtiden förpassade historieundervisningen till det förgångna. I det 
förflutna fanns bara misär, förbrytelser och mörker, men i framtiden hägrade 
välfärd, demokrati och ljus. Historia blev i detta perspektiv underordnat mer 
moderna ämnen som statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi som 
tycktes vara viktiga instrument i social ingenjörskonst (Zander 2001, jfr 
Karlsson 2004a). Historieämnet blev gammeldags och konservativt, medan 
samhällskunskap framstod som ett modernt socialdemokratiskt ämne med 
kunskaper och förmågor för ett nytt samhälle. Efterkrigstidens debattörer 
poängterade det moderna i den politiska och pedagogiska debatten och det 
menades till exempel att historieämnet inte skapade särskilt ”livsdugelige 
mennesker i stålets, betongens og atomenes tidsalder” som den norske 
läromedelsförfattaren Fagerjord uttryckte det 1951 (Lorentzen 1986, citatet 
återgivet i del I, s. 39). Historieämnet hamnade i legitimitetskris (Karlsson 
2004a:23-24). 
 Skolans historieämne vände sig inåt: mot en inomvetenskaplig 
legitimering med fokus på absoluta kronologier och källkritik, en 
beskrivning som återkommer in i vår tid (se till exempel Gudmundsson 
1999). Anspråket på medborgerlig bildning var litet. Istället blev en 
ämnesövergripande samhällsorienterande undervisning en bärande idé i 
grundskolan och samhällskunskapen fick tydligt medborgarbildande inslag i 
att förbereda eleverna för samhällslivet. Samhällskunskapsämnet fick från 
första början en tydlig normativ sida och kan sedan 1950-talet beskrivas med 
dubbelheten att både ge kunskap och fostra eleverna i demokrati (Bronäs 
2000, Christensen 2011 & 2012, Børhaug 2011:25, Ekman & Pilo 2012:58). 
Samhällskunskapsämnet blev det ämne som skulle vaccinera de unga 
medborgarna mot totalitära ideologier (jfr Bronäs 2003).  
 Samhällskunskapsämnet föreslogs av 1946 års skolkommission, ledd av 
Alva Myrdal, men det skulle dröja en bit in på 1960-talet innan det blev ett 
självständigt ämne. I grundskolan slogs geografi, religionskunskap, historia 
och samhällskunskap i princip samman till ett ämne, samhällsorienterande 
ämnen (SO), med sikte på att ge eleverna en integrerad syn på mänskliga 
samhällen – en tanke som starkt influerades av Deweys pedagogik och den 
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amerikanska förlagan ”social studies” (se till exempel Svingby, Ekbom & 
Lendahls 1990, Karlsson 2004c, Andersson 2012:31, Egidius 2001:64-66). 
Läroplanernas poängtering av medborgarbildning visavi kunskap har varierat 
över tid (Englund 1994, Larsson 2011), men medborgaruppdraget tycks ha 
varit högst levande hos samhällskunskapslärare genom läroplans-
förändringarna (Bjessmo 1990, Vernersson 1999, Lindmark 2013, jfr Artikel 
Ib). 
 Samhällskunskap blev ett tydlig politisk skapat ämne och utvecklades 
främst i skolmiljö, någon direkt akademisk motsvarighet fanns inte. I 
gymnasieskolans läroplaner har ämnet haft en stark position som ett 
gymnasiegemensamt ämne (det som tidigare kallades kärnämnen). 
Demokrati, mänskliga rättigheter och förståelse för aktuella samtidsfrågor 
gör att ämnet tycks självklart för varje ung människas bildning för 
demokratin. Samhällskunskap är i princip en skandinavisk skapelse, men 
liknande ämnen återfinns också i andra länder. 

Medborgarbildning idag 
Vi kan på ett sätt tänka oss att olika skolämnen burit skolans 
medborgarbildning likt en stafettpinne. I folkskolans första tid var det 
kristendomsämnet som bar denna: att inpränta fruktan för sin gud och 
underdånighet gentemot sina mer världsliga herrar. Historieämnet tog vid i 
en tid av sekularisering och liberalisering för att stöpa svenska landsmän. 
Efterspelet efter andra världskriget och demokratiseringen tvingade 
stafettpinnen ur handen på historieämnet och medborgaruppdraget knöts 
istället primärt till samhällskunskapsämnet. Idag återfinns medborgar-
bildningsambitioner inom flera ämnesplaner. Geografiämnet har i tider av 
klimatkris anspråk på hållbar utveckling och religionsämnets betydelse ökar 
i tider av mångkulturell förvandling av samhället. Historieämnets 
legitimeringskris skapade grund för en alltmer livaktig historiedidaktisk 
utveckling där legitimeringsfrågan och historieundervisningens roll för 
medborgarbildning diskuterats. Begrepp som historiemedvetande, 
historiekultur och historiebruk lyfter legitimitetsfrågan utåt, mot samhället 
(Karlsson 2004a, Nordgren 2004 & 2006). Historiedidaktikens utveckling 
sammanföll också med ”historiens återkomst” efter murens fall, där historia i 
skolan såg som något nödvändigt för att förstå och tolka sin samtid och ge 
perspektiv på framtiden. Historia kom tillbaka som gymnasiegemensamt 
ämne 2011 och de mycket ambitiösa ämnesplanerna och kursplanerna syftar 
långt vidare än de tidigare kronologierna och källkritiska verktygen 
(Skolverket 2011c och 2011d, jfr Karlsson 2004b:191). 
  Samhällskunskapsämnet har i stället utmålats som ett ämne i kris (Bronäs 
& Selander 2002:74-75, Gustavsson 2014) där allt för mycket energi ägnas 
åt att reproducera fakta. Torbjörn Lindmark (2013) visar att medborgar-
uppdraget är fortsatt starkt i samhällskunskapslärarnas självbild, men att 
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mycket av provfrågorna fokuserar på faktareproduktion. I den nya 
ämnesplanen i samhällskunskap (Skolverket 2011a och 2011b) har 
medborgarbildningsformuleringarna tonats ner, detta i reaktion mot kritiken 
att de tidigare styrdokumenten medförde betygsättning av åsikter (Hudner-
Sidén 2013, jfr Gustavsson 2014). Medborgarbildning har istället blivit ett 
övergripande mål för skolans alla ämnen medan ämnena mer sätter 
vetenskaplighet i fokus (Gustavsson 2014). Förändringarna i styr-
dokumenten och dess effekter på undervisningen har ännu inte kartlagts, 
men ett pågående projekt vid Södertörns högskola under ledning av 
professor Joakim Ekman påbörjades 2014. 

Ämneskunnande och medborgarbildning: 
forskningsproblemet 
Bakgrundsteckningen till historie- och samhällskunskapsämnenas roll i 
medborgarbildningen ger för handen att historie- och samhällskunskaps-
ämnenas uppdrag skiftat över tid. Det hör samman med att medborgar-
begreppet är i ständig förändring och kräver omförhandlingar av vad vi som 
samhälle anser är viktiga attityder, kunskaper, förmågor och erfarenheter 
(Solhaug, Børhaug, Stugu & Haugaløkken 2012:7-8, jfr Campbell 2012:1). 
Inom samhällskunskaps- och historiedidaktik har forskare ägnat stort 
intresse åt att undersöka och diskutera de kunskaper, förmågor och 
erfarenheter som ämnena bidrar med till elevernas ämneskunnande och deras 
liv som medborgare. Genom historiedidaktikens allt tydligare fokus på 
samtiden har de två ämnena närmat sig varandra och uppdragen har allt mer 
kommit att sammanfalla. Bernard Eric Jensen (1997) var tidig i denna 
observation och anmärkte att ämnesgränserna, genom historieämnets 
reformation, suddats ut och att samhällskunskap och historia därför borde 
slås samman. Både skolämnena och de didaktiska arenorna har emellertid 
fortsatt att leva parallella liv.  

Samhällskunskap och historia har beskrivits som konkurrerande och 
komplementära. Konkurrerande i form av medborgarbildning och 
komplementära i form av kunskaper, erfarenheter och förmågor (Jensen 
2012 och Christensen 2012). Medborgarbildningen är alltså en fråga som går 
tvärs över ämnesgränserna, men få har försökt diskutera hur vi kan förstå de 
båda ämnenas bidrag till elevernas medborgarbildning. Historie- och 
samhällskunskapsämnenas intima historiska förhållanden och deras nutida 
betydelse som ämnen som spelar en viktig roll i medborgarbildning 
motiverar gränsöverskridande och komparativa studier av ämnena och deras 
roll i att både ge kunskaper och bidra till elevernas liv i det gemensamma.  
Till detta kan fogas att de två ämnesdidaktiska inriktningarna har utvecklats 
mycket olika. Historiedidaktiken har, dels genom sin internationella prägel 



 18 

och dels genom starkare band till historia som universitetsämne, genomgått 
en teoretisk utveckling som samhällskunskapsdidaktiken saknat. Ämnenas 
nära relation och gemensamma uppdrag gör att teoretiska och begreppsliga 
diskussioner låter sig lånas över ämnesgränserna, något som varit en viktig 
del i de enskilda arbetena i avhandlingen.  

Mellan skolans uppdrag – att ge kunskaper i ämnet och förbereda för 
samhällslivet, det vill säga medborgarbildning, finns ofta en stark spänning 
där uppdragen skiljs åt med hjälp av konjunktionen eller: kunskap eller 
medborgarbildning (se t.ex. Bronäs 2003). Tidigare undersökningar visar att 
de båda uppdragen är högst levande och sammanflätade hos samhälls- och 
historielärare och att det i praktiken kan vara svårt att dra en skiljelinje dem 
emellan (Berg 2014, Nygren 2011, Lindmark 2013, jfr Bronäs 2003). Frågan 
huruvida skolans undervisning, särskilt genom samhällskunskapsämnet, kan 
bidra till elevernas medborgarbildning har ställts tidigare. Frågorna har dock 
allt som oftast utgått från en mall om vad demokrati är och hur ett gott 
demokratiskt beteende ser ut. Det finns en risk att sådana perspektiv, det vill 
säga förutbestämda föreställningar om den gode demokraten och dennes 
kunskapsnivå och dygder, resulterar i en besvikelse och skolans 
misslyckande blir då ett faktum. Statsvetenskapliga undersökningar ser ofta 
inga direkta effekter av undervisningen (se t.ex. Broman 2009, jfr Ekman 
2007, Eriksson 2006). Möjligen är frågan felställd eftersom den i hög grad 
utgår från uppställda kriterier eller teorier om vilka kunskaper som behövs, 
hur demokratiska värderingar ser ut och vad som menas med aktiva 
medborgare. Elevernas tolkningar av vad det innebär att vara engagerad och 
hur de tänker om demokrati spelar mindre roll eftersom det redan finns givna 
förväntningar (Olson 2012a & 2012b, jfr Biesta 2006:124). Denna 
invändning mot tidigare undersökningar innebär inte att de är oviktiga för 
vår förståelse av ungas relation till demokratin, men undervisning är 
komplex och elevernas relation till samhället omkring dem låter sig inte 
alltid ringas in i förutbestämda utgångspunkter om hur en demokratisk och 
aktiv samhällsmedlem resonerar och agerar.  

Ämneskunnande och medborgarbildning ses i avhandlingen som aspekter 
av undervisningen och i det komplexa uppdraget uppstår tydliga spänningar i 
lärarnas hantering. Det kan röra sig om spänningar mellan att utveckla 
elevernas kritiska tänkande och självständighet samtidigt som 
undervisningen också förmedlar värderingar och tillit till samhällets 
institutioner och traditioner (jfr Børhaug & Christopherson 2012, Apple, Au 
& Ganding 2009). För att belysa de olika aspekterna av uppdraget, och 
spänningarna dem emellan, används i avhandlingen Gert Biestas (1998, 
2003, 2006, 2011a, 2011b) teoretiska resonemang om skolans funktion. 
Biestas tre dimensioner, socialisation, kvalifikation och subjektifikation kan 
alltså ses som parametrar för att diskutera utbildningens syfte och mål. 
Dimensionerna är skilda, men relaterar till varandra. Den socialiserande 
dimensionen rör frågor om hur elever ska bli en del av det rådande samhället 
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med dess värderingar och normer. Ytterst handlar socialisering om att ge 
kontinuitet och legitimitet för det existerande samhället. Kvalifikations-
dimensionen är de kunskaper och förmågor som eleverna ska erövra i skolan, 
för samhälls-, studie- eller yrkesliv. Subjektifikationsdimensionen innefattar 
aspekter som är själva motsatsen till socialisering, det vill säga skolans 
ansvar att möjliggöra för eleverna att forma sina egna liv och göra sig så 
självständiga som möjligt i relation till samhällsordningen. De tre 
dimensionerna ses här som delar av en helhet, de går i skolans undervisning 
in i varandra. Det är i mötet mellan de tre dimensionerna som intressanta 
möjligheter och konflikter uppstår – inte minst i ämnesundervisningen (jfr 
Biesta 2011a:27-30). 

I detta perspektiv kan skolans historie- och samhällskunskaps-
undervisning belysas utifrån dessa tre dimensioner. Ämnesundervisningen 
ska dels socialisera eleverna in i en existerande ordning, bestående av bland 
annat en värdegrund, en demokratisk samhällsordning och en samhällelig 
och historisk kontext. En av ämnesundervisningens funktioner är alltså att 
överföra kunskaper, normer och värderingar till en ny generation för att 
legitimera den gemenskap som trots allt behövs – i form av nationalstaten 
eller större gemenskaper (jfr Solhaug 2012). Vidare ska ämnes-
undervisningen bidra med särskilda erfarenheter, kunskaper och förmågor 
där kommande generationer erövrar kunskaper och tränas i förmågor som 
kan användas i yrkeslivet, i kommande studier och i livet som 
samhällsmedlem. Utbildningen i historia och samhällskunskap ska också 
erbjuda möjligheter för eleverna att utvecklas till självständiga och tänkande 
subjekt där de har en egen röst i samhällslivet och där de erövrar verktyg för 
att själva delta.  

Frågan är hur vi kan beskriva och förstå de kunskaper och förmågor som 
historia och samhällskunskap kan bidra med och hur de relaterar till 
medborgarbildning. Det övergripande temat i avhandlingens fem artiklar är 
ämneskunnande och medborgarkompetens i historia och samhällskunskap. I 
avhandlingen fokuseras intresset mot de medborgarbildande aspekterna av 
utbildningen: hur samhällskunskaps- och historieundervisningen kan bidra 
till elevernas medborgarbildning. Biestas tre dimensioner socialisation, 
kvalifikation och subjektifikation ska i avhandlingen förstås som ett 
övergripande raster för att diskutera de enskilda artiklarnas resultat i ett 
större sammanhang. Biestas bidrag är pedagogiskt-filosofiskt och behandlar 
inte enskilda ämnen i första hand, utan används i avhandlingen för att 
särskilt diskutera historie- och samhällskunskapsundervisningens roll i 
medborgarbildningsprocessen (Biesta diskuterar dock två exempel, 
matematik och medborgarkunskap, men utan nationell kontext, se Biesta 
2011a:30-33). Biestas filosofiska resonemang kan på detta sätt spela en roll i 
att diskutera hur undervisningen i skolan kan och borde vara (jfr Ongstad 
2006:33).  
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Inom ämnesdidaktik definieras ofta forskningsintresset utifrån utgångs-
punkten att ämnesdidaktik är reflektioner över vad ämnen är och vad de 
kunde och borde vara:  

 
Fagdidaktikk er alle de refleksjoner en kan knytte til et fag og undervisning i 
dette faget, som kan gi økt kunnskap om fagets beskaffenhet, om fagets 
legitimering og økt kunnskap om hvordan faget kan læres, undervises og 
utvikles. (Lorentzen, Streitlien, Høstmark Tarrou & Aase, Laila 1998:7, 
Ongstad 2006:33) 
 

Ämnesdidaktik inkluderar alltså ett brett intresseområde som kretsar kring 
frågor om förhållandet mellan ämnets teori och praktik och om ämnets 
samhällsfunktion. Ämnesdidaktiken utmärks vidare av ett tydligt 
ämneskritiskt och samhällskritiskt element (Ohman Nielsen 2004). 
Avhandlingen är en ämnesdidaktisk sammanläggningsavhandling som består 
av fem artiklar som på olika sätt behandlar frågan om ämneskunnande och 
medborgarbildning i historie- och samhällsundervisningen. Den tyngsta 
delstudien, i omfattning och tidsåtgång är licentiatuppsatsen Att ta sig an 
världen. Lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet som 
publicerades och försvarades 2011. Uppsatsen är en del av arbetet, men är 
inte återtryckt i avhandlingen utan representeras istället genom artikel Ia som 
är en sammanfattning och en vidareutveckling av licentiatuppsatsens 
huvudresultat, det vill säga konstruktionen av samhällsvetenskapliga 
tankeredskap utifrån historiedidaktisk teori. Licentiatuppsatsens diskussion 
kring förbindelsen mellan ämneskunnande, det vill säga att kunna 
samhällskunskap, och användandet av kunskaperna i ett demokratiskt 
samhällsliv blev utgångspunkt för ytterligare studier av hur skolans 
medborgarbildningsuppdrag kunde förstås utifrån ämnesundervisningen. De 
efterföljande artiklarna berör tematik kring det ämneskunnande som 
historiska och samhällsvetenskapliga tankeredskap utgör och hur de är 
kopplade till medborgarbildningsprocesser på olika nivåer: i praktisk 
undervisning, i styrdokument och i ämnesdidaktisk diskurs. Artikel II 
undersöker elevernas upplevelser av mötet mellan undervisningen i 
samhällskunskap och deras eget samhällsengagemang. Artikel III undersöker 
styrdokumentens och den ämnesdidaktiska diskursens formuleringar kring 
ämneskunnande och medborgarbildning och Artikel IV undersöker elevernas 
förhållande till demokratin i temporala termer. Som tidigare antytts har de 
historiedidaktiska teorierna varit viktiga i delstudierna för att 
begreppsliggöra samhällskunskapsdidaktiken, men de resultat som studierna 
resulterat i har också gett resonans tillbaka till historiedidaktiken i form av 
frågor, diskussioner och begrepp. Denna komparativa och ämnes-
övergripande ämnesdidaktik är ett sätt att försöka utveckla ämnes-
undervisningen. I mötet med andra ämnen blir gemensamma och skilda 
linjer tydligare (Schnack 1993, Nielsen 1998, Ongstad 2012). 
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 Som forskningsfält är ämnesdidaktik relativt ungt och kan spåras 
tillbaka till 1970-talet då det blev en egen arena (Schüllerqvist 2005). Fältet 
har utsatts för hård kritik från det övriga vetenskapssamhället (Englund 
2011) och beskrivits som svagt utvecklat (se t.ex. Schüllerqvist 2005) och 
anklagats för att syssla med frågor långt från lärarnas praktiska vardag samt 
sätta allt för stort fokus på ämnesförmedling (se t.ex. Englund 2007 & 2011). 
Trots kritiken har det ämnesdidaktiska fältet vuxit och empiriska och 
teoretiska bidrag kring skolämnena påpekas ofta som viktiga för att föra det 
vetenskapliga fältet vidare och bidra till en professionsbas för lärare 
(Tønnessen & Tønnessen 2007:20). I många ämnen, till exempel 
samhällskunskap, behövs en bred forskning för att försöka fånga de viktiga 
ämnesdidaktiska problem som lärare och elever står inför medan andra 
ämnen kommit längre i sina diskussioner.  

Diskussionen om samhällskunskaps- och historieämnenas innehåll och 
roll i skolan är betydelsefull för att didaktisera ämnena och utveckla dem. 
Inom ämnesdidaktiken påpekas denna roll, särskilt i tider då ämnenas 
legitimitet befinner sig i kris (Ongstad 2006:35-36, jfr Karlsson 2004b:191). 
En av de mest betydelsefulla legitimitetsfrågorna i samhällskunskap och 
historia handlar om vilken roll ämnena kan spela i elevernas liv som 
samhällsmedlemmar: i, genom och efter deras utbildning (jfr Olson 2008 & 
Lundahl 2011), alltså ämnenas roll i elevernas medborgarbildning. 
Avhandlingens artiklar fokuserar på de kunskaper, förmågor, attityder och 
erfarenheter som återfinns inom historie- och samhällskunskapsämnena, men 
också på det som går tvärs över tänkta ämnesgränser. Avhandlingen kan 
alltså betecknas som både ämnesövergripande och komparativ ämnes-
didaktik (se till exempel Schnack 1993, Nielsen 1998, Ongstad 2012) där 
historie- och samhällskunskapsämnena undersökts och diskuterats. 
Historieämnet har blivit starkt didaktiserat de senaste 40 åren och allt mer 
diskuteras hur historia kan vara meningsskapande för elever i 
ungdomsskolan, både för eleverna själva och för deras framtida roll i 
samhället. Historiedidaktikens sätt att beskriva ämneskunnande och dess 
kopplingar till meningsskapande och medborgarbildning har för mig varit 
viktiga som kontrast för att försöka lyfta fram betydelsen i det 
ämneskunnande som samhällskunskapsämnet kan bidra med. Genom att 
belysa båda ämnena bidrar avhandlingen både till att utveckla 
samhällskunskapsämnet och de historiedidaktiska teorierna kring elevers 
förståelse av det förflutna, det samtida och deras perspektiv på framtiden 
samt hur detta har betydelse för medborgarbildning. Medborgarbildning är 
alltså inte en isolerad företeelse som enbart sker inom ramen för enskilda 
ämnen – för att belysa medborgarbildningen och dess processer behövs 
studier som går tvärs över ämnen. Avhandlingens fokus på historie- och 
samhällskunskapsundervisning är dock intressant då dessa ämnen har ett 
särskilt fokus på mänsklig aktivitet och mänskliga samhällen. Avhandlingen 
ska därför dels ses som ett bidrag till samhällskunskapsdidaktiken såväl som 
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historiedidaktiken och dels som ett bidrag till skolans uppdrag att bidra till 
elevernas medborgarbildning. 

Syfte och frågeställningar 
De kunskaperna eleverna erövrar i undervisningen ska inte bara vara 
förberedande för vidare studier utan också användas i livet under och efter 
elevernas skoltid. Skolans uppdrag att bidra till detta, det vill säga att 
understödja elevernas medborgarbildning, är mer eller mindre uttalat i 
skolans styrdokument genom formuleringar kring innehåll och förmågor 
som eleverna ska erövra för livet som samhällsmedlemmar. I detta 
perspektiv blir styrdokument, ämnesdidaktisk diskurs och praktisk 
undervisning relevanta nivåer att undersöka för att beskriva och förstå vilken 
roll samhällskunskap och historia som skolämnen har för elevernas 
medborgarbildning. Avhandlingen undersöker, genom delstudierna och 
avhandlingens helhet, historie- och samhällskunskapsämnenas roll i 
elevernas medborgarbildning både teoretiskt och empiriskt. Det 
övergripande syftet är att utifrån ämnesplaner, ämnesdidaktisk diskurs, lärare 
och elever analysera och diskutera samhällskunskaps- och historieämnenas 
roll och relation till elevernas medborgarbildning. Avhandlingens 
övergripande frågeställningar är: 
 

• Hur kan ett ämneskunnande i gymnasieskolans samhällskunskaps- 
respektive historieämne beskrivas och förstås i relation till det 
gemensamma uppdraget att bidra till elevernas medborgarbildning? 

• Hur kan gymnasieskolans uppdrag att, genom samhällskunskaps- 
och historieundervisningen, bidra till elevernas medborgarbildande 
utvecklas och kvalificeras? 

• Kan historiedidaktisk begreppsbildning bidra till att utveckla ett 
ämnesdidaktiskt språk om medborgarbildning som är relevant för 
samhällskunskapsämnet? 
 

Avhandlingens delstudier är styrda av enskilda forskningsfrågor som 
studerar undervisning genom utsagor från lärare, elever, ämnesplaner och 
ämnesdidaktisk diskurs. Artiklarna Ia och Ib undersöker och prövar en 
konstruktion för ämneskunnande i samhällskunskap och hur ämnes-
kunnandet kan vara uttryck för kvalifikation och subjektifikation i elevernas 
medborgarbildning. Artikel Ia har följande frågeställning: Vilka 
tankeredskap kan identifieras i samhällskunskapsundervisningen och hur 
kan dessa användas i elevernas liv som medborgare? Artikel II undersöker 
hur eleverna uppfattar mötet mellan kvalifikation och subjektifikation: Hur 
resonerar lärare och elever om relationen mellan politiskt engagemang och 
ämneskunnande i samhällskunskapsämnet? Artikel III diskuterar skillnader 
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och likheter mellan ämnena där ämneskunnande och medborgarbildning är 
centrala aspekter genom frågeställningen: Hur förhåller sig historie- och 
samhällskunskapsämnena, i diskurs och ämnesplaner, till det ämnes-
kunnande som ska utvecklas och vad syftar ämneskunnandet till? Artikel IV 
undersöker temporala aspekter av elevernas möte med det delade temat 
demokrati som återfinns i ämnesplanerna för historia och samhällskunskap 
på gymnasiet. Frågeställningen i Artikel IV är: Vad framstår som viktiga 
aspekter i elevers tankar om Sveriges demokrati och hur ser de på dess 
framtid och dess framväxt? Genom att studera olika aspekter och arenor av 
undervisning framkommer en bredare bild än vad enbart en aspekt och en 
arena skulle ge. Genom att artiklarna i avhandlingen berör samma tematik 
kan en djupare bild av ämneskunnande i samhälls-kunskap och historia ges. 
Detta gör också att en mer mångfacetterad bild av ämneskunnandets roll för 
elevernas medborgarbildning kan tecknas. 
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Medborgarbildning som teoretisk 
utgångspunkt 

Samhällen har i alla tider intresserat sig för hur de kommande generationerna 
ska socialiseras in i samhället och hur de ska göras till kvalificerade 
deltagare i samhällslivet. Som tidigare beskrivits har dock innehållet i denna 
socialisation och kvalifikation varierat efter de historiska samhällenas 
särskilda behov (jfr Biesta 2006:108). Det var först under 1700-talet som 
begreppet medborgare blev vanligt förekommande och medborgarskolning, 
eller engelskans Civic Education, introduceras på allvar – tidigast i den unga 
amerikanska republiken (Branson 1998, Crittenden & Levine 2013). I sin 
bredaste form refererar medborgarbildning till ”alla de processer som 
påverkar människors övertygelser, tilltro, engagemang, kompetenser och 
handlingar som medlemmar eller kommande medlemmar i ett samhälle” 
(Crittenden & Levine 2013, min översättning). Det finns ett mycket stort 
antal begrepp för att beskriva dessa processer i skolmiljö: demokratisk 
fostran, medborgarfostran, Civic Education, Citizenship Education eller 
bara Citizenship är ett litet urval av de begrepp som används (jfr Solhaug 
2013 och Larsson 2011:257). I avhandlingens kappa väljer jag att 
konsekvent använda begreppet medborgarbildning. Det finns ingen given 
teoretisk definition av vad medborgarbildning är. Jag kommer här att utgå 
från David E. Campbells (2012) arbetsdefinition för de kompetenser som är 
viktiga i medborgarbildningsprocessen:  
 

[I medborgarbildning innefattas] de kunskaper, förmågor, attityder och 
erfarenheter som elever behöver för att vara aktiva, informerade deltagare i ett 
samhälleligt och demokratiskt liv (Campbell 2012:1). 

 
 Medborgarbildning är en livslång process och behöver inte vara 

avsiktlig, i själva verket visar statsvetenskaplig forskning att påtagligt 
mycket av medborgarbildandet sker utanför skolans formella kontext. Ett 
sådant exempel är föreningslivet, där det återkommande arbetet med 
beslutsfattande och interaktion med det omkringliggande samhället skapar 
viktiga komponenter i medborgarbildningen, särskilt socialt kapital (se t.ex. 
Putnam 1996 & 2006). Statsvetare har i en omfattande forskning diskuterat 
institutionernas roll och hur de skapar tilltro mellan medborgarna själva och 
mellan medborgaren och staten (Rothstein 2003). Processer som skapar tillit 
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behöver förvisso inte vara positiva för samhället: starka fostrande miljöer 
återfinns också inom religiösa sekter och kriminella gäng (Rothstein 
2003:111). Den teoretiska utgångspunkten i avhandlingen är alltså normativ 
i den mening att medborgarbildning syftar till de processer som gynnar 
demokratin (Galston 2001). Mycket av medborgarbildandet sker alltså i 
informella utbildningsmiljöer: föreningslivet, arbetsplatserna, familjen och 
andra sociala sammanhang formar vårt engagemang och bidrar med 
kunskaper och kompetenser som vi kan använda som medborgare. 
Medborgarbildning i en forskningskontext refererar dock nästan uteslutande 
till de, kortare, processer som sker i formella utbildningskontexter, särskilt 
ungdomsskolan (Crittenden & Levine 2013, Lisman 1998:149-162). Detta är 
också fallet i denna avhandling. 

En teoretisk utgångspunkt i avhandlingen, eller snarare en förutsättning 
för avhandlingen, är att skolan kan spela en roll i medborgarbildnings-
processen. Men vad kan skolan göra för att möjliggöra medborgarbildning? 
Inom medborgarbildningsforskningen finns en gemensam hållning att 
medborgarbildandet är en process som spänner sig över en livstid men att 
ungdomsåren är särskilt viktiga (Gutmann 1987). Däremot tvistas det en hel 
del kring vad som är möjligt att göra inom skolan. Å ena sidan visar många 
undersökningar att skolan har lite inflytande över de processer som leder till 
goda medborgare: socioekonomiska och ideologiska faktorer pekas i stället 
ut som avgörande (Cook 1985, Torney-Purta 2002, Ekman & Zetterberg 
2011). Andra empiriska undersökningar visar att skolan verkligen kan 
påverka elevernas medborgarbildning på ett positivt sätt, särskilt genom 
diskussioner kring meningsfulla kontroversiella frågor och reflektioner kring 
händelser som är viktiga för eleverna (Galston 2001, Sherrod, Torney-Purta 
& Flanagan 2010, Ljunggren & Uneman Öst 2010). Skolans betydelse för 
medborgarbildning framkommer även i statens ambitioner att påverka 
eleverna – utbildning ses som allt för viktig för att uteslutande lämnas åt 
familjen eller privata intressen (Gutmann 1987, jfr Lévesque 2009:9). Ett 
stort arbete utförs också dagligen av lärare i skolan – dokumenterat i flera 
avhandlingar, men utan att undersöka effekterna på elevernas 
medborgarbildande (se t.ex. Liljestrand 2002, Larsson 2007, Lindmark 2013, 
Tväråna 2014, Artikel Ib).  

Vägen mot ett liv som medlem i det gemensamma innefattar processer 
som riktar sig både inåt människan och utåt samhället. I medborgar-
bildningstanken står samhällsperspektivet i centrum, inte de individuella 
processerna (Crittenden & Levine 2013). En utveckling börjar dock alltid 
med individens egna ställningstaganden – en slags självmedvetenhet och 
självreflektion över sin egen identitet och plats i samhället (jfr Christensen 
2013). Människan måste i detta perspektiv både frigöra sig själv och ta del i 
det allmänna (jfr Biesta 2006, 2011a). Trond Solhaug beskriver här en slags 
civic identity som handlar om att förstå sitt eget deltagande i det omgivande 
samhället (Solhaug 2013:193, jfr Christensen 2013). I medborgarbildnings-



 26 

sammanhang talas det om att utvecklas mot en ”god människa” i form av att 
vara reflekterande och lyhörd för andra människor (Lickona 1991:51). Olika 
individers, gruppers och samhällens syn på vad som är ”gott” gör dock 
denna del problematisk, men det individuella perspektivet är en del som 
innefattas i utvecklandet av eleverna som medborgare (jfr Artikel Ib:161). 
Om den individuella utvecklingen karaktäriseras av målet om ”den goda 
människan” kan riktningen mot samhället mer beskrivas som målet om ”den 
goda demokraten”. Galston (2001) menar att det handlar om att offra sina 
egna individuella intressen för det gemensamma. En viktig del blir att 
försöka förstå andras värderingar, förhålla sig kritisk och delta i 
samhällslivets politiska liv (Gutmann 1987, Galston 1989). 

Relevant i detta sammanhang är att tala om det andra ordledet i 
medborgarbildning: bildning. Bildning, eller bildung, relaterar till en process 
mycket större än utbildning: en omvandling av hela människan. Enbart ett 
intresse för godkända prov, avgångsbetyg eller en yrkeskarriär är med andra 
ord själva motsatsen till bildning, det beskriver ett instrumentellt förhållande 
till kunskap (jfr Liedman 2010:26). Sven Eric Liedman (1997:229-232) 
beskriver bildningsbegreppet som något som innefattar såväl kunskapens 
subjektiva sida (allt relaterat till den som lär sig något) som dess objektiva 
aspekt (att det finns kunskaper som går att kommunicera). Liedman menar 
vidare att den kunskap som de formella utbildningsinstitutionerna betonar 
riktar sig mot ett specifikt användande av kunskaperna. Denna bildning kan 
få tre mycket olika användningar, en ekonomisk, en demokratisk och en 
personlig: 

1. Kunskap av värde för ekonomin i vidaste mening, inklusive produktivitet, 
konkurrenskraft, profit och produktiv sysselsättning; 
2. kunskap av värde för det politiska systemet, närmare bestämt demokratin. 
För en levande demokratisk kultur krävs insiktsfulla och fördomsfria 
medborgare, insatta i ett vitt spektrum av politiska frågor; och 
3. kunskap av värde för den enskilde. – Kunskaper, och i synnerhet 
sammanhangsskapande kunskaper, gör livet rikare. (Liedman 1997:255) 

 
Ett skolsystem har i praktiken alla tre värdena inkluderade i sitt uppdrag. I 
samband med medborgarbildande kan vi däremot tolka Liedmans begrepp 
något vidare. Medborgarbildandet, här representerat som den andra 
bildningsanvändningen, innefattar också personliga dimensioner. Att bildas 
för ett liv i samhället innefattar att skapa en större subjektiv förståelse för hur 
vi ser oss länkade till det historiska flödet och det omgivande samhället – en 
självreflektion som är till för både individen och samhället.  
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Medborgarbildningens dimensioner: socialisation, 
kvalifikation, subjektifikation 
Två teoretiska utgångspunkter så här långt är att medborgarbildning handlar 
om processer som stärker demokratin och att skolan kan ha en reell påverkan 
på elevernas medborgarbildning. Vidare kan medborgarbildning beskrivas 
utifrån dimensionerna socialisation, kvalifikation och subjektifikation. De 
bildningsideal som Liedman presenterar ovan kan kompletteras med hjälp av 
dessa tre dimensioner som beskrivits av Gert Biesta (2006, 2011a, 2011b). 
Dimensionerna förekommer i all utbildning och ska ses som tre delar som 
utgör en sammansatt beskrivning av utbildningens funktion.  

Socialisationsdimension handlar om att eleverna ska inlemmas som 
medlemmar i den sociala sfären och ta del av de normer och värden som 
samhället består av, alltså den existerande ordningen. Den socialiserande 
dimensionen ger kontinuitet och legitimitet till samhället och kan vara mer 
eller mindre tydlig i till exempel läroplaner (jfr Børhaug & Christopherson 
2012, Apple, Au & Ganding 2009). Kvalifikationsdimensionen rör de 
kunskaper och förmågor som eleverna ska erövra i skolan. Det kan röra sig 
om kunskaper och förmågor som eleverna behöver i sitt kommande 
arbetsliv, i vidare studier, men också i livet som samhällsmedlem. 
Subjektifikationsdimensionen kan enligt Biesta ses som motsatsen till 
socialisering: att möjliggöra för eleverna att forma sina egna liv och göra sig 
självständiga i relation till samhällsordningen, att bli subjekt. För Biesta är 
denna dimension den viktigaste och han påpekar att det är långt i från alla 
skolsystem som har uttalade mål att utveckla eleverna i denna riktning 
(Biesta 2011a:27-30).  

Biesta menar att den som argumenterar för god undervisning bör 
tydliggöra sin syn på kvalificering, socialisation och subjektifikation. De tre 
dimensionerna är alltså inte separata delar utan i praktiken påverkar de 
varandra när vi diskuterar utbildningens funktion. De tre dimensionerna kan 
illustreras i form av ett så kallat venndiagram (se figur 1 nedan). Det är i 
mötesplatsen mellan de tre dimensionerna som det mest intressanta uppstår, 
både i form av utbildningens möjligheter och utmaningar. 
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Figur 1: Gert Biestas (2011:31) tre dimensioner av skolans utbildningsuppdrag. 
 
Biesta riktar en specifik kritik mot skolans undervisning som i allt för stor 
utsträckning inriktat sig på socialisation och kvalifikation. Biesta menar att 
frånvaron av subjektifikationsdimensionen i utbildningen gjort att vi redan 
från början bestämmer både vad det innebär att vara människa och en 
demokratisk medlem av samhället. Det kan till exempel röra sig om att det är 
vissa fasta värden som ska reproduceras eller att eleverna ska ägna sig åt en 
särskild typ av kritiskt tänkande. Eleverna får med andra ord aldrig en chans 
att bli självständiga tänkare eller subjekt förrän vi berättar vilka de bör vara 
(Biesta 2006:18, jfr Englund 1994). Den dimension som Biesta menar 
dominerar skolväsendet är alltså socialisation och där kvalifikationen består 
av att förbereda eleverna med förmågor och kunskaper till en existerande 
ordning som präglas av ojämlika förhållanden. Betoningen i kvalifikations-
dimensionen har allt mer kommit att präglas av förberedelser för det 
ekonomiska livet (jfr Liedmans ekonomiska bildning ovan). Biesta menar att 
vi idag ser ett allt mer utpräglat rationellt tänkande kring kunskaper och 
förmågor som eleverna ska få med sig genom undervisningen. Denna 
utveckling menar Biesta beror på samhälleliga processer, särskilt 
individualiseringen där inlärningsteorier, postmodernt ifrågasättandet av 
utbildning och välfärdsstatens nedmontering allt mer sätter fokus på den 
enskilde individen. Det märks enligt Biesta (2006:24-18) särskilt i språket 
där lärandet är i fokus och relationen allt mer beskrivs som en relation 
mellan en kund (elev, föräldrar) och en tillhandahållare (skolan, lärare).  

Biesta menar att utbildning inte går att fånga i sådana enkla relationer 
eftersom utbildning istället präglas av relationer där lärandet inte alltid är 
förutbestämt, elever kan lära sig saker de inte trodde att de kunde lära sig. 
Vidare kan utbildning ge nya perspektiv och lösa upp föreställningar som 
människor har med sig in i klassrummet. Biesta pekar särskilt på 
utbildningens roll som en kollektiv handling, det vill säga det handlar inte 
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om att marknadsföra sin egen världsbild utan om att låta eleverna möta 
andras världsbilder och sätta dessa världsbilder i en samhällelig kontext. En 
av lärarens viktigaste uppgifter är att skapa möjlighet för att elevernas egna 
frågor ska komma upp till ytan i ett klimat som är tillåtande, men också 
erbjuda motstånd till de bilder som kommer fram. Biesta (2006:34-36) talar 
här om att eleverna ska ”bryta in i världen” på sina egna villkor och utan 
förutbestämda tankar om vad världen består av. Detta gör att lärare har ett 
särskilt ansvar för eleverna att tillåta dem att vara människor på sina egna 
villkor, men också erbjuda motstånd genom att låta eleverna möta andras 
åsikter. Motståndet som undervisningen ger är i och för sig en ”kränkning av 
elevernas suveränitet”, men det är det som gör det möjligt för dem att ”bryta 
in i världen”. Som isolerade öar med sina egna värderingar kommer eleverna 
aldrig ut i världen på allvar. 

Biesta lyfter alltså här särskilt fram subjektifikation som skolans stora 
ansvar. Men att utvecklas till att bli en egen fri människa innebär inte att det 
sker i isolering. För Biesta förutsätter mänsklighet andra människor: att 
genom sig själv förhandla med andra om tillvaron. Elevens möte med 
mångfald, pluralitet och skillnad är på detta vis både en förutsättning och en 
jordmån för elevens subjektifikation. Skolan som socialt rum ska alltså inte 
ses som en spegel för elevernas egna ställningstaganden eller tankar utan en 
”störning” av den egna spegelbilden. Utbildningen bör sikta på att 
möjliggöra elevernas deltagande i världen genom att utveckla deras 
möjlighet att göra sin röst hörd och kunna erövra agens i samhälleliga frågor. 
Skolan har dock, enligt Biesta, också ett reproducerande ansvar, men 
utbildningens första mål bör vara att möjliggöra elevers inbrytning i världen: 
att störa individens subjektiva rum och möta pluralitet, mångfald och 
skillnad i undervisningen (Biesta 2006:71-76, ).  

För Biesta får detta konsekvenser för kopplingen mellan demokrati och 
utbildning, alltså själva medborgarbildningsuppdraget. Biesta menar att 
tidigare traditioner, till exempel Deweys demokratisyn, präglas av att 
eleverna ska produceras till goda individuella medborgare, vilket leder till 
en instrumentell skolning av kunskaper och förmågor för eller genom 
demokratin. Med denna syn kommer skolan som sådan att få ett ansvar som 
den inte klarar av att uppfylla och följaktligen kommer den då att klandras 
för misslyckandet (Biesta 2006:108-109). För Biesta är utbildning alltså inte 
en förberedelse för något som kommer utan den centrala frågan är hur skolan 
ska tillåta eleverna att vara subjekt, vilket vi bara kan vara tillsammans med 
andra, inte att producera subjekt. (Biesta 2006:124). Biesta vänder med sin 
argumentation på perspektiven: kan ens skolan erbjuda denna form av 
subjektifikation?  

Om det ska vara möjligt, menar Biesta, kan åtminstone inte lärare slaviskt 
följa läroplaner eller fokusera undervisningen kring förkovring av 
kunskaper, utan låta eleverna möta en mänsklig praktik som öppnar för dem 
att uttrycka sig på nya sätt och själva ta sig ut i världen (Biesta 2006:125). 
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Biesta tycks fullt medveten om att en sådan undervisning kräver ett helt nytt 
system och att de råd som går att utläsa ur hans resonemang är ”tämligen 
allmänna och abstrakta” (Biesta 2006:126), men de pedagogisk-filosofiska 
argumenten har en poäng, vilket kan sammanfattas i följande citat: 
 

Skolor som inte visar något intresse för vad eleverna tänker och känner, där 
det inte finns något utrymme för elever att ta initiativ, där läroplaner bara ses 
som en materia att plantera in i elevernas intellekt och kroppar och där frågan 
om effekten om ens begynnelser på andras möjligheter aldrig tas upp, är helt 
klart ställen där det är ytterst svårt att handla och vara ett demokratiskt 
subjekt. (Biesta 2006:126) 

 
Jag delar Biestas övertygelse att tron på att skolan kan producera 
demokratiska människor genom undervisningen bara kan leda till besvikelse. 
Om man på förhand väljer att beskriva den demokratiske medborgaren i 
alltför detaljerade termer av dygder, kunskaper och förmågor finns en 
överhängande risk att verkligheten visar upp lite av detta. Statsvetenskapliga 
avhandlingar har ofta denna typ av utgångspunkter och resultaten visar då 
följaktligen att undervisningen har mycket liten effekt på eleverna (se t.ex. 
Broman 2009, Ekman 2007, Eriksson 2006). Flera forskare har också 
påpekat dessa problem i de stora undersökningarna om elevernas demokrati-
uppfattningar som görs med jämna mellanrum. Förutbestämda ramar för vad 
det innebär att vara en ”god demokrat” missar målet och tar inte elevernas 
egen värld på allvar. Deras syn på vad som är engagemang och demokrati 
räknas alltså inte eftersom det redan finns rätta svar (se t.ex. Olson 2012a & 
2012b). En viktig utgångspunkt i avhandlingen är dock att skolan kan spela 
en roll i medborgarbildningsprocessen, särskilt genom att undervisning som 
handlar om människor och mänskliga samhällen kan förstås utifrån 
ämnesperspektiv, det vill säga de frågeställningar, teorier och metoder som 
de samhällsvetenskapliga ämnena har kan hjälpa eleverna att få syn på nya 
perspektiv. Vi talar då främst om kunskaper och förmågor inom 
kvalifikationsdimensionen. 

Att förbereda våra unga för ett liv i det gemensamma är en generell 
uppgift, men de ämnen som studerar mänskliga samhällen har en särskild 
uppgift att rusta eleverna med kunskaper och förmågor som de kan använda i 
sina demokratiska liv (jfr Ekman & Pilo 2012:10-11). I Nordamerika 
sammanfattas dessa ämnen under beteckningen social studies (i Sverige SO, 
samhällsorienterande ämnen) som rymmer geografi, religionskunskap, 
samhällskunskap och historia. Walter C. Parker understryker dessa ämnens 
potential i medborgarbildning: 

Social studies is at the center of a good school curriculum because it is where 
students learn to see and interpret the world – its peoples, places, cultures, 
systems, and problems; its dreams and calamities – now and long ago. In 
social studies lessons and units of study, students don’t simply experience the 
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world (they always do anyway, in school and out), but they are helped 
systematically to understand it, and to take their place on the public stage, 
standing on equal footing with others. This, at any rate, is the goal. (Parker 
2010b:3) 

 
Parker beskriver i sin ingress att ämnena ger kunskaper och förmågor att ta 
sig an världen i ett temporalt perspektiv – det vill säga både historia och 
ämnen som samhällskunskap är viktiga för att ta sig an världen.  

En utgångspunkt är alltså att de kunskaper och förmågor som ryms inom 
historie- och samhällskunskapsämnena ger särskilda bidrag som eleverna 
kan använda under och efter sin tid i skolan. Skolämnen syftar till att ge 
eleverna kunskaper i ämnet och utveckla deras förmåga att göra 
ämnesmässiga analyser. Dessa sammanfattas här med begreppet 
ämneskunnande och varje ämnesdisciplin är förknippat med ett särskilt 
ämneskunnande. Vad innebär då ett ämneskunnande? Frågan är central för 
såväl ämnesdidaktisk praktik som ämnesdidaktisk forskning. Som lärare och 
forskare måste vi skapa oss en bild av vad det innebär att kunna det ämne vi 
undervisar. Vårt svar kommer att få konsekvenser för 
undervisningsplanering, för hur synligt lärandet blir för eleverna och för vår 
bedömning av nivåerna som eleverna uppnår under sin skoltid. Flera försök 
att ringa in kunnandet har gjorts i olika miljöer. I avhandlingens delstudier 
används de kunskapsbegrepp som använts i angloamerikansk 
historiedidaktik för att beskriva ämneskunnandet.  

Den angloamerikanska traditionen uppstod på 1970-talet som en reaktion 
på att både lärare och forskare var mest intresserade av elevernas 
stoffkunskaper i historia (Lee 2005, jfr Seixas & Peck 2004). De lärare och 
forskare som var mest kritiska menade att det fanns gott om redskap för att 
komma ihåg historia, men att det saknades redskap för att tänka historia 
(Ashby, Lee & Dickinson 1995). Det var ett synsätt som influerades starkt 
av Benjamin Blooms kognitiva perspektiv inom undervisningspsykologin, 
där kunskapstyper som ”high order thinking” och ”low order thinking” var 
viktiga begrepp för att urskilja nivåer i elevers kunskaper (Anderson 1994). 

Innehållskunskaper är i den angloamerikanska traditionen exempel på den 
lägre ordningens tänkande, eller ”first order concepts”. Här finner vi 
historieämnets termer och begrepp – både enkla, exempelvis riksdag eller 
kung, och mer sammansatta begrepp som globalisering och revolution. De 
sistnämnda är sammansatta på så sätt att de innehåller begreppsliga 
sammanhang som kan vara omtvistade och debatterade (Lee 2006:130-131, 
jfr med Blooms begreppskunskap i Anderson 1994). Innehållskunskaperna 
är mycket viktiga för ett ämneskunnande, men inte tillräckliga. För att ett 
ämneskunnande ska kunna utvecklas krävs ämnets tankeredskap, eller 
”second order concepts”.  

Tankeredskapen är inte specifika för ett visst historiskt eller 
samhällsvetenskapligt stoff utan är organiserande begrepp som utgör hjärtat 
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av historieämnet. Det är de disciplinära redskap som historiker arbetar med 
när de organiserar, analyserar och kritiskt granskar ämnesrelevanta frågor. 
Analys och kritisk granskning är förmågor som alla forskare använder, men 
de betyder mycket olika saker i varje ämne. Det finns alltså inte ett 
gemensamt tankeredskap för olika ämnesdiscipliner. Precis som snickare och 
målare har olika redskap för att utföra sina yrken, har historiker, kemister 
och litteraturvetare sina.  

Per-Arne Karlsson har beskrivit innehållskunskaperna som ämnets glosor, 
medan tankeredskapen motsvarar ämnets grammatik. Ett ämneskunnande 
innebär att kunna använda språket för att kunna bygga en sammanhängande 
förståelse i form av exempelvis en berättelse (Karlsson 2014, jfr Lee 
2006:129-130). Detta ämneskunnande sammanfattas ofta med termen 
litteracitet, ett begrepp som är hämtat från språkforskning och innefattar 
förmågan att förstå och tolka sammanhang, symboler och berättelser (Barton 
2007 jfr Artikel Ib:36). Olika ämnens innehållskunskaper och tankeredskap 
blir i det här perspektivet själva kärnan i att vara litterat i olika ämnen. Det 
talas då om ”historisk litteracitet” (historical literacy) eller ”samhällelig 
litteracitet” (civic literacy) för att särskilja vilken typ av (ämnes)tolkning och 
(ämnes)förståelse som avses (Seixas 2006a:2, Milner 2002:53-65).  

I historieämnet har ”historical literacy” framförallt kommit att poängtera 
en vetenskaplig förståelse i form av att ha kunskaper i ämnet 
(”faktakunskaper”) och om ämnet (”epistemologi”). Det rör sig alltså primärt 
om kvalifikation, särskilt mot vidare studier i historia. Detta fokus har 
kritiserats av flertalet forskare som menar att det inte är tillräckligt i en 
skolkontext. Kritiken har framförallt inriktat sig på att undervisningen lätt 
blir meningslös om den inte innefattar personligt meningsskapande där 
ämnet blir användbart för individen själv eller för samhället (Ahonen 2005, 
Barton 2009). Ämneskunnandet måste alltså syfta till något större än bara en 
inomvetenskaplig legitimitet, det vill säga att ämneskunnandet är viktigt i 
sig. Det måste med Biestas ord beredas plats för subjektifikation. 

Om ämneskunnandet beskriver vad det innebär att kunna ämnets språk i 
form av grammatik och glosor uppstår ett slags ämnesspråk. Hans Olofsson 
(2013:42-45) argumenterar för att denna syn på ämneskunnande tar oss en 
bra bit på väg mot kunnande, men inte hela vägen fram. Olofssons argument 
är att när användaren sätter samman glosorna och grammatiken och 
kommunicerar med andra uppstår ett budskap, en mening. Den mest 
hängivne historie- eller samhällsforskaren kan skapa intern vetenskaplig 
mening med glosor och grammatik, det ligger i forskningens själva kärna: att 
systematisera kunskaper om världen omkring oss (jfr Karlsson & Zander 
2012:185). Skolämnena fyller dock andra funktioner än att förbereda 
eleverna för vidare studier i ämnena. Skolans historie- och 
samhällskunskapsämnen syftar alltså inte till att enbart förbereda eleverna 
för historiska eller statsvetenskapliga studier. Ämnena ska användas till 
något vidare, till något externt: mot den enskilde elevens väg att forma sitt 
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eget liv och skapa mening och förståelse för hur eleverna själva ser sig 
länkade till det historiska flödet och det omgivande samhället – en 
självreflektion som är till för både individen och samhället (jfr Ahonen 2005, 
Barton 2009, Christensen 2013). För historieämnet kan det sammanfattas i 
meningen ”det förflutna som enbart det förflutna handlar inte längre om oss” 
(Liedman 1997:247) och i samhällskunskap skulle det kunna sammanfattas 
med att om det enbart är samhället i sig som studeras, handlar det inte 
längre om oss som medlemmar i samhället.  

Vid sidan av kvalifikation och subjektifikation finns också ett ansvar i 
samhällskunskaps- och historieundervisningen att bidra till elevernas 
socialisation. Tillit till demokratiska institutioner, formerna för vår 
representativa demokrati och demokratins värden i form av exempelvis 
värdegrund är något som skolan är satt att beskydda. Det är viktigt att 
påminna om att skolan fortsättningsvis socialt reproducerar de kunskaper, 
förmågor och attityder som bestäms politiskt, men vi talar inte här om en 
blind lydnad. Tvärtom finns en tydlig spänning mellan skolans socialisering 
och styrdokumentens lydelser om kritiskt granskande vilket bland annat 
Kjetil Børhaug (Børhaug & Christopherson 2012:14-15, jfr Apple, Au & 
Ganding 2009) diskuterat utifrån läromedel. Undervisningen ska med andra 
ord både inlemma eleverna i rådande strukturer och uppmuntra till kritik av 
detsamma.  

De teoretiska utgångspunkterna, särskilt de tre dimensionerna 
socialisation, kvalifikation och subjektifikation, används i avhandlingens 
kappa för att diskutera de enskilda artiklarnas resultat i ett större 
sammanhang. Gert Biestas (1998, 2003, 2006, 2011a, 2011b) bidrag till 
medborgarbildning kan räknas som pedagogiskt-filosofiskt och handlar inte 
primärt om särskilda ämnens bidrag till medborgarbildningsprocessen. 
Biestas (2006) övergripande resonemang tillför däremot ett sätt att diskutera 
ämnesundervisningens koppling till utbildningens övergripande mål. Jag 
menar att Biestas filosofiska resonemang om hur undervisningen i skolan 
kan och borde vara i sig är användbara för den som vill diskutera hur 
ämnesundervisningen i skolans ämnen kan och borde vara. Jag kommer inte 
att följa Biestas filosofiska resonemang om subjektifikation, vilken jag 
menar lätt leder till en diskussion bortom ämnesundervisningen. Istället 
kommer jag att diskutera hur de tre dimensionerna kan koppla samman 
ämneskunnande i historia och samhällskunskap med medborgarbildning. 
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Ämneskunnande och medborgarbildning i 
historia och samhällskunskap: ett 
forskningssammanhang 

Forskning kring ämneskunnande och medborgarbildning berör ofta 
utbildningens normativa sida, att det bakom beskrivningarna av 
undervisningen finns ett explicit eller implicit bör – en utsaga om vad som är 
god undervisning (jfr Biesta 2006, 2011a). För pedagoger, ämnesdidaktiker 
och andra som är intresserade av skolans roll i medborgarbildning kommer 
frågan vilken undervisning som är bäst ständigt göra sig påmind. Variationen 
är stor i forskningen kring historia och samhällskunskap, men det finns en 
gemensam vilja att bidra till att utveckla en god undervisning. Vad som är en 
god undervisning är dock, återigen, en normativ fråga och forskningsfältet 
har mycket olika inställning till hur långt skolans uppdrag sträcker sig vad 
gäller medborgarbildning. Vidare är forskningsfältet mycket brett och det 
finns en omfattande mängd böcker och artiklar som beskriver undervisning i 
mycket olika kontexter. En gemensam nämnare är dock historie- och 
samhällsundervisningens ämneskunnande och dess koppling till medborgar-
bildning.  

Socialisation, kvalifikation och subjektifikation i 
tidigare forskning 
Utbildningens socialisationsdimension har varit föremål för mycket 
forskning från pedagogiskt håll. Blicken har ofta riktats mot skolans 
generella socialisation, men i en svensk kontext har till exempel Tomas 
Englund riktat särskilt fokus mot skolans SO-ämnen. Englund (1986ab, 
2005) beskrev i sina tidigare arbeten den övergripande utvecklingen där 
statens socialisationsanspråk för skolan ständigt varit närvarande. Genom 
historien har också spänningar funnits mellan socialisation, kvalifikation och 
subjektifikation, särskilt under den medborgerliga läroplanskod som 
Englund menade beskrev (och beskriver) efterkrigstidens Sverige. Då 
kvalifikationen efter andra världskriget allt mer kom att handla om kritiskt 
tänkande och elevernas självständighet som medborgare uppstod en 
spänning mellan de tre dimensionerna och en dragkamp mellan politiska 
krafter i samhället. Genom läroplanerna kan alltså en ideologisk strid läsas in 
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där synen på bland annat samhörighet och vetenskaplighet fått och får 
avtryck i läroplanens skrivelser. Ett sådant exempel är att vetenskaplighet i 
olika ideologiska termer betonas som antingen absoluta sanningar, som 
rationellt neutrala eller som en tolkning. Peter Seixas (2000) har i 
undervisningssammanhang beskrivit historieämnet på ett liknande sätt där 
det finns tre sätt att angripa undervisningen. Det första angreppsättet är att 
utgå från den ”bästa versionen” där vetenskapssamhällets ”mest sanna” 
historiska berättelse får bli den dominerande i klassrummet. Det andra är det 
disciplinära där fokus riktas mot historikerns arbetssätt utan att peka ut 
sanningar eller det postmoderna där olika berättelser ställs mot varandra och 
där berättelsen, snarare än innehållet, står i fokus. Det tredje angreppsättet 
lägger större vikt vid allas rätt till meningsskapande berättelser – det kan 
röra sig om etniska gruppers olika historiska tolkningar av en händelse eller 
ett samhällsfenomen – utan att läraren i undervisningen pekar ut en ensam 
sanning.  

Englund (1994, 1999) menar att SO-ämnena allt mer kommit att ha en 
deltagardemokratisk hållning där fokus ligger på individuella perspektiv 
snarare än samhälleliga samt privata snarare än offentliga (jfr Olson 2008 
och Bronäs 2000). Med Liedmans ordval skulle vi här kunna säga att 
Englund menar att det är en ekonomisk bildning som tagit överhanden i 
skolan. Englund menar vidare att undervisningen allt mer kommit att handla 
om socialisation till en rådande ordning och en kvalifikation i form av att 
producera medborgare för ekonomin. Detta märks inte minst i vetenskaps-
samhällets språkbruk som allt mer börjar känneteckna läroplanerna. 
Englunds slutsatser får konsekvenser för undervisningen, som han vill 
förändra åt ett helt annat håll än det som stipuleras i läroplanerna. De 
förändringar som Englund förespråkar ska vi återkomma till, men de ligger 
mycket nära subjektifikationsdimensionen: att genom skolan möjliggöra för 
elever att göra sina röster hörda och möta andras perspektiv genom 
deliberation.  

De spänningar som finns mellan socialisation och kvalifikation (till 
exempel i form av kritiskt tänkande) skulle kunna beskrivas som en 
utmaning för lärare. Utifrån kritisk pedagogik diskuterar till exempel Kjetil 
Børhaug (Børhaug & Christopherson 2012:14-15, jfr Apple, Au & Ganding 
2009) utmaningen utifrån ett legitimitetsperspektiv. Å ena sidan ska eleverna 
inlemmas i samhället och upprätthålla demokratiska ideal, å andra sidan ska 
de uppmuntras till kritik av detsamma. En allt för renodlad legitimering i 
undervisningen riskerar att bevara och förstärka rådande maktstrukturer och 
en allt för kritisk undervisning, genom att till exempel bara lyfta fram 
samhällets tillkortakommanden, riskerar att bryta sönder den gemenskap 
som skolan också är satt att bygga. Ett sätt att tackla spänningen mellan 
socialisation och kvalifikation är att låta det vetenskapliga kunnandet 
framträda som det som kan möjliggöra elevernas kritiska granskande på ett 
kvalificerat sätt. Genom att ”tänka historia” eller ”tänka samhällskunskap” 
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kan eleverna utveckla ett ämneskunnande som de kan använda när de möter 
historiska och samhällsvetenskapliga frågor i sitt liv. 
 Inom historie- och samhällskunskapsdidaktik finns en stark gemensam 
hållning att de disciplinära kunskaperna kan användas som kvalifikation för 
att utveckla elevernas kritiska granskning av samhället – såväl det förflutna 
som det samtida. Särskilt inom historia har en epistemologisk tradition vuxit 
fram som poängterar att ämneskunnandet inte främst består av att plugga in 
fakta, utan att förstå hur vetenskaperna genererar kunskaper. Som Peter Lee 
har beskrivit har detta inte alltid varit fallet i skolans undervisning: 

School students are generally taught a good deal of substantial history, but 
very little about the ideas that make the discipline of history what it is. They 
are somehow expected to understand what history is by picking up 
metahistorical ideas as they go along, and in these circumstances it is hardly 
surprising that students assimilate ’doing history’ to the everyday life they 
already know. (Peter Lee 2006:134). 

 
Den tradition som Lee tillhör benämns emellanåt som den 
”angloamerikanska historiedidaktiken”. Den har varit en betydelsefull aktör i 
historieämnets utveckling från en ensidig memorering av nationell historia 
till en större betoning av de förmågor som eleverna behöver för att utveckla 
sin historiska kompetens att tolka och kritiskt granska. Dessa förmågor 
operationaliseras som procedurella historiska tankeredskap (Lee 2005 & 
2006, Seixas & Morton 2012). 
 De tankeredskap i historia som lyfts fram är förslag på ledande begrepp 
som är tänkta att hjälpa lärare att utveckla elevernas ämneskunnande (Lee 
2006). Peter Seixas listar sex tankeredskap som särskilt betydelsefulla för att 
förstå den historiska tolkningsprocessen och kunna besvara historiska 
frågeställningar: historisk betydelse, belägg, orsak och konsekvenser, 
kontinuitet och förändring, historiskt perspektivtagande och etiska 
dimensioner. Redskapen används tillsammans och är sammanflätade med 
varandra (Seixas & Morton 2012, Lee 2005 & 2006). 

Arbetet som den kognitiva traditionen gjort på fältet har haft stor 
betydelse. Det grundläggande arbetet med att identifiera de historiska 
tankeredskapen har lett till en imponerande forskningsflora där pedagoger 
och historiker angriper de problem som finns med elevernas lärande i ämnet 
i olika åldrar. Forskningen har också fått effekter i skolpolitiken såsom nya 
ämnesplaner (jfr Artikel III) och skolmyndighetsprojekt samt för verksamma 
lärare på fältet (Seixas & Morton 2012, Johansson 2014). I England fick 
införandet av en ny ämnesplan en stor genomslagskraft, men reformen har 
också kritiserats. En kritiker var Denis Shemilt som själv var en av 
initiativtagarna till reformen. I sin utvärdering av reformen visar han att 
eleverna har utvecklat historiska förmågor av det slag som ryms inom 
tankeredskapen, men att de har svårt att använda dem. Shemilt menar vidare 
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att eleverna i allt för stor utsträckning saknar historiska översikter och 
insikter i historiska sammanhang i det moment de arbetar med. Även de 
disciplinära tankeredskapen kan alltså bli en instrumentell kunskap, en slags 
exercis (Shemilt 1980 & 2000). Hårdrar vi argumentationen finns alltså en 
risk att fakta ersätts med exercis av vetenskaplighet (Weintraub 2000, jfr 
Husbands, Kitson & Pendry 2003:70). 

Den angloamerikanska traditionens starka betoning på vetenskaplighet 
har alltså kritiserats. Keith Barton (2009) har velat lyfta undervisningen bort 
från ambitionen att utbilda eleverna till vetenskapsmän – något som han 
menar riskerar att göra undervisningen helt meningslös. Istället lyfter Barton 
fram de samhällsorienterande ämnenas möjligheter att skapa mening för 
eleverna själva och därmed förbereda eleverna för ett liv i det demokratiska 
samhället (Barton 2012b, Barton & Levstik 2004). Meningsskapandet är här 
viktigt eftersom det berör subjektifikationsdimensionen, det vill säga att 
eleverna bjuds in till diskussioner om viktiga frågor som berör dem. Det 
meningsskapande som Keith Barton intresserar sig för är särskilt 
framträdande inom den amerikanska tradition som studerar de 
samhällsorienterande ämnena, eller social studies. Inom ramen för dessa 
ämnen ryms bland annat geografi, socialantropologi, statsvetenskap och 
historia. Ämnena kretsar dock främst kring historia och i viss utsträckning 
civics, som är ett skolämne med vissa likheter med det svenska 
samhällskunskapsämnet – dock med större fokus på värdefrågor (se t.ex. 
Parker 2010a). Centreringen kring värdefrågorna gör att social studies som 
forskningsområde är starkt normativt och för argumenterande diskussioner 
om vad som är viktigt i generella termer av användbarhet för eleverna i 
demokratin (se t.ex. Thornton 2005). Samtidigt finns det gott om empiriska 
studier av hur ämnesstudier i de samhällsorienterande ämnena kan användas 
i medborgarbildning. 

Parker (2003, 2008, 2010c) menar till exempel att det finns starka belägg 
för att just meningsskapandet sker i och med lärarens urval av frågor. Parker 
menar vidare att läraren bör ha siktet inställt på en reflekterande 
medborgarbildning som motsats till engagemang utan kunskap. Parker 
(2008) beskriver här vikten av att både veta och göra. Alla frågor bör 
diskuteras som samhällsproblem som eleverna arbetar med där de jämför 
med sina egen politiska vilja och olika perspektiv på samhällsfrågorna. 
Målet är upplyst förståelse för eleverna (jfr Dahl 1999:125-126) där de har 
redskap att sätta sig in i frågor av intresse för deras eget liv i samhället. 
Undervisningen är medlet, inte målet i sig. Urvalet måste alltså alltid sättas i 
relation till både elevens värld och de behov lärare ser för elevens liv i 
samhället med siktet inställt på en ”bättre framtid” (Parker 2003:161, Kahne 
& Westheimer 2006). Det finns alltså en särskild betoning på att 
undervisningen går in på djupet i ämnesdisciplinerna för att verkligen 
försöka skapa en djup förståelse av de problem som diskuteras, särskilt med 
kopplingen till världen utanför skolan. Att arbeta ”autentiskt intellektuellt” 
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ger ett mervärde både för eleverna själva samt djupa kunskaper som kan 
användas i diskussioner utanför skolan (King, Newmann & Carmichael 
2010, Parker 2003). Fred Newmann (1987, 1990) har sedan slutet av 1980-
talet propagerat för ett sådan djupt engagemang i ämneskunnandet för att 
eleverna ska kunna använda det i livet utanför skolan. Han lyfter särskilt 
fram kritisk diskurs genom ämnenas särskilda sätt att slutleda. 

Inom såväl den kontinentala som den angloamerikanska 
historiedidaktiken har diskussioner om meningsskapandet varit en viktig del 
(se t.ex. Ahonen 2005, Barton 2009). De nordamerikanska historie-
didaktikerna har här en stark inställning att historia bör handla om frågor 
som berör nuet. Genom att diskutera ”heta frågor” går det att lyfta etiska 
dimensioner i historien. Exempel på det är behandlandet av urbefolkningen i 
Kanada och USA och vilka moraliska aspekter som väcks i nutiden och hur 
dessa gruppers krav på historisk upprättelse kan diskuteras (Seixas 2012). I 
grund och botten handlar det om att kunna ta sig an berättelser i samhället 
och kritiskt undersöka och diskutera dem (Seixas 2006b, Lévesque 2009). 
Stéphane Lévesque beskriver detta på följande sätt: 

Preparing students to make informed decisions or to understand different 
perspectives cannot be accomplished by telling them what to learn and 
think...//...The ability to make sense of competing accounts of the collective 
past or divergent selection and meaning ascribed to historical events is crucial 
if we are, as educators, to help students prepare for the complex world they 
(will) encounter outside the classroom. (Lévesque 2009:2) 

 
Lévesque lyfter alltså fram historieundervisningens potentiella kraft för 
eleverna i deras liv i samhället. Keith Barton och Linda Levstik kopplar 
användbarheten till det demokratiska livet genom att visa på de möjligheter 
undervisningen har att på allvar utveckla förmågor som eleverna kan 
använda som medborgare både i deltagande i och utvecklande av demokratin 
(Barton & Levstik 2004, jfr Epstein 2009). Historieundervisningen kan alltså 
enligt detta synsätt spela en viktig roll i utvecklandet av elevernas 
medborgarbildning, inte minst i att skapa förståelse för att det förflutna inte 
var förutbestämt utan styrt av människors val och handlande, att vi alla är 
subjekt i en historisk utveckling (Barton 2012a). 
 Den kontinentala europeiska traditionen delar synen att 
historieundervisningen framförallt handlar om nu, men den har också en 
betydligt mer filosofisk botten än den angloamerikanska. I Norden och 
Tyskland har historiemedvetandebegreppet blivit en ”rotationspunkt” för 
diskussionen kring historieundervisning (Jensen 1997:49) och lyft ämnets 
potential för meningsskapande och användbarhet i samhället (Nordgren 
2004:346-348). Historiemedvetandebegreppet tar sin utgångspunkt i att 
historien alltid är närvarande omkring oss och påverkar vårt handlande, men 
också att vi med våra handlingar är med och skapar historien. Den temporala 
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vändningen, att utgå från nuet, har haft stor betydelse för den 
historiedidaktiska diskursen där ämnet inte längre ses som enbart intresserat 
av det förflutna utan av den temporala helheten i då-nu-sedan, med nutiden 
som centrum. 

Klas-Göran Karlsson (2004a:45-46, jfr Nordgren 2006, Aronsson 
2004:68, Jensen 1997:50-52) beskriver historiemedvetande som en process 
”genom vilken den samtida människan orienterar sig i tid, i ljuset av 
historiska erfarenheter och kunskaper, och i förväntning om en specifik 
framtida utveckling”. Eleverna har med detta perspektiv med sig viktiga 
tankar om hur allt hänger samman, även om de kanske inte utvecklat det fullt 
ut – med andra ord är ingen människa historielös. Jörn Rüsen (2005) och 
Klas-Göran Karlsson (2004a:27-30) har påpekat vikten av ett väl utvecklat 
historiemedvetande för det verkliga livet utanför skolan: att orientera sig i 
tid, förstå sin egen och andras identiteter samt ge verktyg till politiskt 
handlande. Historieundervisningen kan alltså ge eleverna ett ”användbart 
förflutet” som bidrar till att öka elevernas deltagande och engagemang för 
demokratin (jfr Wills 1996:385). 

Historia är alltså ett ämne där ”nutid och framtid står i oupplöslig 
förbindelse med dåtid” (Karlsson 2004a:23). De historiska frågorna vi ställer 
till det förflutna är alltid bundna i vår tids samhälleliga behov av att få svar 
på politiska, moraliska eller existentiella frågeställningar. De svar vi hittar är 
viktiga för vår identitetsbildning och vår orientering framåt: var kommer vi 
ifrån och vart är vi på väg? Det förflutna kan alltså inte enbart förstås för sitt 
egenvärde som vetenskap eller allmänbildning, utan också som kraft för 
identitetsskapande och emancipation (Karlsson 2004a:27-30). Kenneth 
Nordgren och Maria Johansson (2015, jfr Johansson 2012) har pekat ut de 
historievetenskapliga tankeredskapen som viktiga i denna process mot ett 
kvalificerat och fördjupat historiemedvetande. Med hjälp av tankeredskapen 
kan eleverna få hjälp att skapa meningsfulla narrativ som gör att vi kan välja 
att bevara/legitimera, förändra/kritisera ett tillstånd. Historieämnets roll blir 
alltså att utveckla elevernas kompetens att utveckla trovärdiga narrativ, det 
vill säga berättelser som hänger ihop och som innehåller såväl empiriska 
inslag som normativa ställningstaganden som är relevanta för oss idag 
(Nordgren & Johansson 2015, Johansson 2012, Olofsson 2011, jfr Rüsen 
2004). 

Lika viktigt i meningsskapandet är att försöka förstå hur andra skapar 
mening med hjälp av historia. Historiebruksdimensionen blir en viktig del i 
att försöka förstå hur historia kan användas för att bygga identiteter, för både 
individer, grupper och samhällen. Klas-Göran Karlsson (2004a) visar med 
sina sju olika historiebruk på vilka syften historia kan spela på samhällsnivå. 
En viktig del av historiebruk är att det inte bara finns ett ”sant” bruk av 
historia, det vill säga ett vetenskapligt, och att allt annat är missbruk. Det är 
lätt att avfärda många av de myter vi möter i samhället. Genom 
historievetenskapliga tankeredskap kan vi säga att det inte finns några belägg 
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för de påståenden som politiska ledare, en förbundsordförande eller en 
familjepatriark gör gällande, men det gör oss knappast klokare i vår 
förståelse för hur de skapar mening med hjälp av sina egna berättelser (jfr 
Wertsch 2000). Andreas Körber (2011) talar i dessa sammanhang om både 
en förmåga att konstruera berättelser och att dekonstruera berättelser. Den 
angloamerikanska diskussionen, med sin historievetenskaplighet i fokus, gör 
tydligare skiljelinjer mellan bruk (vetenskapligt bruk) och missbruk (se t.ex. 
MacMillan 2009 och Wood 2008). I själva verket är historiebruks-
dimensionen nästan helt frånvarande, vilket är något förvånande med tanke 
på dess potential som en viktig ingrediens i medborgarbildning (jfr Nordgren 
2004:346-348). Historiebruksdimensionen har inte färdats över till de 
nordamerikanska historiedidaktikerna, möjligen på grund av de få 
översättningarna av begreppet (ett undantag är exempelvis Karlsson 2011). 

Elevernas värld och mötet med andra perspektiv, varav 
vetenskapssamhällets perspektiv på samhällsvetenskap och historia är ett, 
handlar om både kvalifikation och subjektifikation. Det finns en enighet om 
att skolan är en särskild plats där eleverna kan möta andra åsikter än de 
möter hemma, ett helt unikt tillfälle till mångfald som de aldrig kommer att 
erfara igen (Parker 2008, Hess 2009). Den amerikanska traditionen kring 
deliberation lyfter särskilt fram samtalets makt. Diana Hess (2008, 2009) 
pekar särskilt på vikten av att lyfta kontroversiella och dagsaktuella frågor i 
undervisningen. Denna deliberativa tradition har en av sina främsta 
förespråkare i Tomas Englund. Englund (1988) har främst riktat sig mot den 
”selektiva traditionen” inom ämnena, det vill säga den okritiska 
upprepningen av stoff och metoder i undervisningen som han menar ofta 
reproduceras i skolsammanhang. Socialisationen och kvalifikationen har 
enligt Englund (1994, 2005) bestått i att förbereda eleverna för ett 
deltagande i den representativa demokratin och rådande politisk, social och 
ekonomisk maktordning. Subjektifikation, som är det viktigaste, har blivit 
allt mer frånvarande i skolan, vilket innebär att skolan på det stora hela 
enbart bidrar till att reproducera dagens samhälle (Englund 1999). 

Istället har Englund (2000a, 2000b, 2006) förespråkat den deliberativa 
undervisningen som det bästa sättet att bidra till elevernas medborgar-
bildning – där kunskaper blir en naturlig del av att samtala om meningsfulla 
frågor. Fokus har legat på perspektivförståelse och andras sätt att förstå 
samhället och därmed öka elevernas förmåga att vara ”goda demokrater” och 
”föra goda samtal” (se t.ex. Larsson 2007). Vilka kunskaper som utvecklas 
och hur de är kopplade till ämneskunnande har dock inte konkretiserats – 
något som Englund också fått kritik för. En sådan framträdande invändning 
är att kunnandet är generiskt, det vill säga inte kopplat till ämnen 
(Fredriksson 2008). Englunds (2006) lista för vad som måste uppfyllas i 
deliberativa samtal är ambitiös, men har också konkretiserats av Klas 
Andersson (2012, se också Forsberg 2011). Andersson visade i sin studie att 
det fanns klara fördelar med deliberativa undervisningsstrategier och att 
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kunskapsutfallet aldrig blev sämre med en deliberativ undervisning, men han 
går heller aldrig in på frågor om vad som kännetecknar ett ämneskunnande 
utan är primärt intresserad av utfallet av undervisningen. Malin Tväråna 
(2014) lyfter särskilt fram samhällskunskapsämnets perspektivtagande som 
en viktig del i hur ämneskunnandet kan bidra till att eleverna öppnar upp 
sina föreställningar. 
 Det kan vara på sin plats att påpeka att Englunds (1994) kritik mot det 
rationella vetenskapliga målet i skolans historie- och samhällsundervisning 
ges från ett läroplansteoretiskt perspektiv: ett maktdiskursperspektiv där de 
sociala krafternas historiska kamp studerats (se också Westlin 2000, Olson 
2008). Tomas Englund har dock under hela sin verksamhetstid intresserat sig 
för vad skolan borde göra i undervisningen, men allt som oftast med ett mer 
övergripande pedagogiskt och allmändidaktiskt raster, något som delas av 
andra forskare i Englunds tradition (se t.ex. Englund 2004, Hartsmar & 
Liljefors Persson 2013). Det allmänna talet om upplyst förståelse, 
deliberation och deltagande, utan att närmare presentera ämneskunnande i 
termer av till exempel historiskt tänkande, har dock lett till att den 
deliberativa traditionen kommit att bli allt mer ifrågasatt av mer 
ämnesinriktade förespråkare som till exempel Peter Seixas (2001). 

Sammanfattande reflektioner 
I detta kapitel har jag försökt beskriva att det i den tidigare forskningen kring 
ämneskunnande och dess roll i medborgarbildning återfinns mer eller mindre 
implicita tankar om vilken undervisning som är bäst. Den angloamerikanska 
traditionen inom historiedidaktiken har primärt berört den kvalificerande 
dimensionen där ett vetenskapligt ämneskunnande kan hjälpa eleverna att bli 
mer kritiskt granskande och analyserande kring samhällsfrågor i det samtida 
och förflutna. Inom social studies-fältet läggs större vikt vid elevens egen 
värld och det poängteras ofta att frågorna måste vara betydelsefulla för 
eleverna och att undervisningen kan erbjuda flera perspektiv, alltså en större 
framhållning av subjektifikationsdimensionen. Denna dimension återfinns 
också starkt inom historieämnet där historiemedvetande och historiebruk 
blivit ”dynamiska begrepp” (Löfström 2014) som diskuterar socialisation, 
kvalifikation och subjektifikation genom historieämnet. Rüsens (2005) tanke 
om att historieundervisningen ska utveckla elevernas berättelser med 
innehåll av såväl empiriska inslag som normativa ställningstaganden som är 
relevanta för eleverna idag sätter historieämnet mitt i mötet mellan 
subjektifikation och kvalifikation. Tomas Englund är den som i störst 
utsträckning propagerat för subjektifikationsdimensionen, men också varit 
väldigt flytande i sin beskrivning av hur ett ämneskunnande i 
samhällskunskap och historia kan bidra till elevernas subjektifikation. Det är 
det deliberativa samtalet i sig som har betydelse enligt Englund.  
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 Avhandlingen delstudier har ambitionen att föra forskningsfältet framåt, 
inte minst i överförandet av teorier och begrepp från historiedidaktiken vad 
gäller ämneskunnande, meningsskapande och förbindelsen till 
medborgarbildning inom ramen för samhällskunskapsundervisningen. Det 
utvecklade språk och de framskridna diskussionerna som återfinns inom 
historiedidaktiken saknas inom samhällskunskapsdidaktiken. Det innebär 
dock inte enbart en överföring åt enbart ett håll. Inom historiedidaktiken 
finns en utvecklad diskussion om hur historia som skolämne är användbart 
för samhällslivet, men berör sällan frågan om andra ämnens bidrag till detta 
– inte minst samhällskunskapens. 
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Studiens metodologiska överväganden  

Avhandlingens övergripande syfte är att utifrån ämnesplaner, ämnes-
didaktisk diskurs, lärare och elever analysera och diskutera historie- och 
samhällskunskapsämnenas roll och relation till elevernas medborgarbildning. 
Avhandlingens syfte operationaliseras genom följande frågeställningar: 
 

• Hur kan ett ämneskunnande i gymnasieskolans samhällskunskaps- 
respektive historieämne beskrivas och förstås i relation till det 
gemensamma uppdraget att bidra till elevernas medborgarbildning? 

• Hur kan gymnasieskolans uppdrag att, genom samhällskunskaps- 
och historieundervisningen, bidra till elevernas medborgarbildande 
utvecklas och kvalificeras? 

• Kan historiedidaktisk begreppsbildning bidra till att utveckla ett 
ämnesdidaktiskt språk om medborgarbildning som är relevant för 
samhällskunskapsämnet? 
 

För att besvara avhandlingens frågeställning har samhällskunskaps- och 
historieämnet studerats ur olika perspektiv. Ett perspektiv har varit lärarens 
även om det också inkluderat undervisningspraktiken där eleverna varit 
viktiga aktörer, särskilt i klassrumssituationer där de ställt frågor och 
interagerat med lärarnas planerade undervisning, vilket blev en viktig 
tematik i lärarintervjuerna (Artiklarna Ia och Ib). Ett andra perspektiv har 
varit elevernas som undersökts med två olika metodologiska ansatser: dels i 
form av intervjuer och dels i skrivna elevsvar i en enkät (Artikel II 
respektive Artikel IV). Ett tredje perspektiv har varit studier på en mer 
övergripande nivå: i diskurs och ämnesplaner (Artikel III). Dessa olika 
perspektiv har sammantaget gett en bred bild över den komplexa verklighet 
som skolan utgör. För mig som forskare har det varit viktigt att försöka 
fånga så många olika perspektiv som möjligt för att kunna beskriva och 
förklara hur ämnesplaner, lärare och elever ger uttryck för historie- och 
samhällskunskapsämnenas ämneskunnande och dess koppling till 
medborgarbildning. 
 Avhandlingens skilda metodval gjordes för att ge en mångfacetterad bild 
av skolans undervisning. Inom pedagogik och didaktik påpekas ofta vikten 
av att skilja på den avsedda, den realiserade och den upplevda 
undervisningen (se t.ex. Marton & Booth 2000 och Marton 2005). Artikel Ia 
och Ib fokuserade på den avsedda och realiserade undervisningen i form av 
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lärarnas planering och genomförande av undervisning. Artikel III hade 
uteslutande ett perspektiv kring avsedd undervisning och då i form av 
formuleringar i styrdokumenten och i den ämnesdidaktiska diskursen. 
Artikel II hade större fokus på den upplevda undervisningen där elevernas 
röster fick mer utrymme. Artikel IV hade även den ett fokus på upplevd 
undervisning, men mer i generella termer där elevernas upplevelser av 
demokrati stod i fokus. Genom delstudierna framkom en bred bild av 
skolans undervisning i samhällskunskap och historia där det empiriska 
materialet gav ett underlag för att diskutera både ett ämneskunnande och 
medborgarbildning i gymnasieskolan.  
 Avhandlingen består av fem delstudier, varav licentiatuppsatsen är den 
tyngsta – både i tidsåtgång och omfattning. Licentiatuppsatsens 
huvudresultat, det vill säga konstruktionen av samhällsvetenskapliga 
tankeredskap utifrån historiedidaktisk teori, har utvecklats i artikel Ia och är 
återkommande inslag i artiklarna II, III och IV. Artiklarna i avhandlingen 
berör samma tematik, det vill säga ämneskunnande i samhällskunskap och 
historia och vad ämneskunnandet kan spela för roll för elevernas 
medborgarbildning. Artiklarna befinner sig vidare i gränslandet mellan två 
ämnen i ”nära kontext” (Christensen 2012:95-96), nämligen samhälls-
kunskap och historia, som både i en historisk och en samtida kontext varit de 
skolämnen som primärt ansvarat för elevernas medborgarbildning 
(Christensen 2012, jfr Larsson 2011, Holmén 2011). Spännvidden i 
undersökningarna kommer sig av ett intresse att utveckla samhällskunskaps-
ämnets didaktiska begreppsvärld. Utifrån historieämnets mer utvecklade 
teorier har frågor väckts kring hur samhällskunskapsämnet relaterar till 
historieämnets diskussioner kring ämneskunnande (genom till exempel 
tankeredskap) och historiemedvetande.  

Avhandlingens ansats är begrepps- och teoriutvecklande, men också 
empirisk. Avhandlingens ansats är alltså abduktiv (jfr artikel Ib:49) där jag 
utifrån empirin har sett mönster som testats mot teoretiska utgångspunkter 
och sedan kontrasterats med det empiriska materialet igen. Det rör sig alltså 
om en ständig växelverkan mellan teori och empiri där befintlig kunskap och 
undervisningskontexten använts för att finna teoretiska mönster som kan 
förklara återkommande regelbundenheter i empirin. Abduktiv metod 
poängterar teorigenerering före teoriverifiering och kvalitativa data före 
kvantitativa och studerar enskilda fall snarare än stora mängder material. 
Den teorigenererande ansatsen är också explorativ och präglas av en flexibel 
hållning till empirin som ständigt omtolkas för att skapa bättre förståelse för 
de mönster som uppträder (jfr Alvesson & Sköldberg 2008:55-57, 159). 

Det teoriutvecklande består främst i utvecklandet av ”dynamiska 
begrepp” (jfr Löfström 2014) som kan användas dels för att diskutera 
ämneskunnande i sig och dels för att binda samman samhällskunskap-
sämnets särskilda ämneskunnande med elevernas medborgarbildning. 
”Tankebegrepp” (Artikel Ia och Ib) samt ”civic consciousness” är två 
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exempel på sådana dynamiska begrepp som kan vara teoretiska 
konstruktioner som kan användas för att beskriva och förstå samhälls-
kunskapsundervisningen i skolan. Artiklarnas fokus på samtids-perspektiv 
ska också ses som ett bidrag till att utveckla historiedidaktiska teorier kring 
elevers förståelse av det förflutna, det samtida och deras perspektiv på 
framtiden samt hur detta har betydelse för medborgarbildning.  

Generaliserbarhet, giltighet och trovärdighet 
Det empiriska underlaget kommer alltså från flera olika sorters 
datainsamlingar, men materialet har det gemensamt att de först och främst 
behandlar kvalitativa aspekter. Dessa aspekter kan beskrivas som tolkande, 
experimenterande, situerade och med intresset riktat mot individer och 
gruppers tolkningar av fenomen eller kollektiva kunskaper (jfr Stake 
2010:11-35). Den situerade sidan av kvalitativ forskning är betydelsefull; det 
är en kontextbunden verksamhet där betraktaren försöker göra världen synlig 
(Alvesson & Sköldberg 2008:17-22). Det ”kvalitativa” i kvalitativ forskning 
består således av tolkande, bedömande och kategoriserande aspekter av 
särskilda kvalitéer till skillnad från den kvantitativa forskningens 
klassificering av större mängd data. Resultaten i artikel Ia och Ib, primärt de 
samhällsvetenskapliga tankeredskapen, är exempel på kvalitativa aspekter 
som framträtt ur det empiriska materialet.  

De valda forskningsansatserna reser frågor kring resultatens 
generaliserbarhet, giltighet och trovärdighet. Begreppen reliabilitet och 
validitet kommer inte att användas här. De begreppen är sprungna ur 
behandlingen av kvantitativ data och låter sig inte enkelt översättas till 
kvalitativa studier (Trost 2005:111-113). Artiklarna i avhandlingen mäter 
inte standardiserade och säkra kategorier som går att upprepa utan försöker 
undersöka kontextbundna och mångfacetterade världar. Ifrågasättandet av 
kvantitativa metodbegrepp innebär dock inte att metodologiska frågor som 
giltighet och räckvidd är oviktiga för denna studie.  

En sådan fråga är om urvalet av lärare och elever äger giltighet i form av 
representativitet. Varken urvalet av lärare eller av elever har gjorts för att ge 
en representativ bild av hur lärare och elever tänker kring sina möten med 
samhällskunskaps- eller historieundervisning. Urvalet har uteslutande 
baserats på vilja att delta i undersökningarna och urvalet är på många sätt 
skevt. Lärare som tar sig tid att delta i forskning visar ofta upp en särskilt 
ambitiös inställning till sitt arbete och en självsäkerhet kring att låta 
forskaren beträda deras arbetsplats. De lärare som använts som informanter i 
studierna är alla erfarna och säkra på sin egen förmåga att undervisa i 
ämnena. Likaså anar jag att lärare ofta väljer ut ambitiösa och 
högpresterande elever när jag bett om elevgrupper att intervjua eller 
elevgrupper som ska fylla i enkäter. Jag menar dock att det snedvridna 
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urvalet kan vara en styrka i denna studie där ambitionen är att få fram 
kvaliteter i undervisningen.  

Hur generaliserbart är innehållet i mina tolkningar? Avhandlingens 
ambition har, som tidigare nämnts, inte varit att beskriva en verklighet i 
termer av hur lärare och elever resonerar kring undervisningens innehåll och 
mål. Strävan har istället varit att bidra till utvecklandet av teoretiska begrepp 
i samhällskunskaps- och historiedidaktik, med särskilt tonvikt på den 
förstnämnda. Delstudiernas resultat är alltså inte generaliserbara i 
bemärkelsen att de beskriver hur något är generellt, utan föreslår begrepp 
som kan användas för att beskriva och utveckla samhällskunskaps- och 
historieämnet i skolan. Tankeredskapen ger möjlighet att beskriva olika 
komponenter i undervisningen och fördjupa forskningen i de tänkbara 
problem elever har kring perspektivtagande, orsakssamband, värderingar och 
belägg. I nuläget återstår ett stort arbete med att kartlägga och försöka förstå 
elevers svårigheter kring dessa tankebegrepp i samhällskunskap. Likaså ger 
begreppet ”civic consciousness” möjlighet att diskutera hur elever förhåller 
sig till det omgivande samhället, hur elevernas samhällssyn är kopplat till de 
historiedidaktiska teorierna om människans förhållande till då-nu-sedan samt 
hur skolans undervisning kan kvalificera elevernas medvetande och möjliga 
deltagande i samhällslivet.   

Generaliserbarheten, i bemärkelsen att avhandlingens resultat ska ses som 
en beskrivning av en generell verklighet är alltså inte någon central aspekt i 
arbetet.  Ambitionen har aldrig riktat sig mot att beskriva elever eller lärares 
generella kunskapsläge eller reflektioner kring undervisningen. Mer centralt 
i detta fall är att tala om reflexiva förhållningssätt under forskningsprocessen 
(jfr  Lincoln & Guba 1985, Charmaz 2006, Miles – Huberman & Saldaña 
2014). Reflexivitet skulle kunna beskrivas som forskarens träning i att vara 
”intellektuellt osäker” – en reflektion över hur vi som forskare påverkar 
studiens resultat med våra perspektiv och vår kreativitet (Davies 2003). Det 
särskilt viktiga för generaliserbarheten har bland annat beskrivits av Kathy 
Charmaz (2006) i form av trovärdighet (credibility) som handlar om en 
logisk sammansättning av begrepp, modeller, mönster och konstruktioner 
som forskaren finner i den empiriska världen. Längre fram följer en mer 
detaljerad beskrivning av särskilda metodologiska överväganden utifrån det 
empiriska materialet i varje studie. 

Forskningsetiska överväganden  
Reflexivitet handlar inte uteslutande om forskningsmetoder. Mats Alvesson 
och Kaj Sköldberg pekar till exempel ut en annan dimension av reflexivitet: 
kritisk tolkning och auktoritetsanspråk. Denna del av reflexivitet handlar om 
hur forskarens tolkningar kan ses i en vidare samhälleliga process: hur 
resultaten är en del av den politiska, ideologiska och sociala reproduktionen. 
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Med hjälp av en reflexiv hållning går det alltså att problematisera mina 
resultat och diskutera hur de förhåller sig till dominerande tolkningsmönster 
(Alvesson & Sköldberg 2008:490-498, 508-520, jfr. Charmaz 2006:182-
183).  

Som ämnesdidaktiker studerar jag undervisning, vilket på ett eller annat 
sätt inkluderar de individer och grupper som tillbringar en stor del av sina 
dagar i skolan. Som forskare har jag ett stort ansvar inför dem. Det finns en 
fara att etikfrågor i akademiska sammanhang fastnar i de krav som ställs upp 
i nedladdningsbara manualer. Sådana manualer är relativt okomplicerade att 
både genomföra och kontrollera, men de blir också lätt instrumentella. Faran 
kan då bestå i att jag som forskare ”checkar av” att jag frågat om samtycke 
utan att fundera djupare på om informanterna vet vad de ger sig in på. Miller 
och Bell (2002) beskriver skillnaden mellan att få tillgång till informanterna 
och få samtycke. De menar, helt riktigt i min mening, att gränserna här 
emellan inte alltid är klara. Under en fältstudie med observationer och 
intervjuer kan mycket hända som varken forskaren eller informanten tänkt i 
förväg. Vi skulle kunna tänka oss att det under en observation händer något 
som är känsligt, säg en elev som är upprörd eller ledsen. ”Äger” jag som 
forskare även denna händelse om jag finner den intressant för min studie? 
Jag tror att det är av vikt att tillsammans med informanterna klargöra vad 
som ingår och inte, det vill säga att vara tydlig med de kunskapsmål som jag 
som forskare är ute efter och alltså inte undanhålla något, det vill säga ”dölja 
forskningens verkliga natur” (Cohen, Manion & Morrison 2007:62-63). Lika 
viktigt var det för mig att låta informanterna få se till exempel 
transkriptioner av intervjuer och observationer för att vara delaktiga i 
processen. Samtidigt är det också viktigt att vara tydlig med vad det är 
forskaren ”äger”, det vill säga analyser av materialet. Möjligen hjälper det att 
tänka på informanterna som ”deltagare” (Birch & Miller 2002).  

En annan fråga handlar om tillgången till informanter och användandet av 
så kallade portvakter (Miller & Bell 2002). Portvakter i mitt fall är de 
rektorer som frågar lärarna om de vill delta i en forskningsstudie. Det kan 
försätta lärare i en obekväm situation där de kanske svarar ja utan att 
egentligen vilja. I artiklarna Ia, Ib och II använde jag mig av lärare, men bad 
att själv få kontakta dem och att urvalet utgjordes av deras 
undervisningsexpertis, det vill säga jag bad att få kontaktuppgifter till de 
lärare som undervisade i internationella relationer. I artikel II bad jag lärare 
om råd i valet av elever som de haft tidigare i årskurs två. De var alltså inte 
längre undervisande lärare för eleverna vid tidpunkten för studien. 

Elevenkäterna som användes i artikel IV satte många av de 
forskningsetiska frågorna på sin spets. Frågorna innehöll, som de oftast gör, 
kunskapsdimensioner som skulle kunna användas av lärarna i bedömning. 
Jag visste från början att jag inte skulle ha möjlighet att delta själv vid 
insamlandet av tidsskäl. Jag valde istället att skicka enkäterna i förslutnings-
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bara kuvert, vilket gjorde att läraren inte kunde se vad eleverna skrivit. I 
princip samtliga kuvert som skickades tillbaka var förseglade.  

Så här i efterhand tror jag att ingen av lärarna eller eleverna som tackade 
ja till att delta i delstudierna visste vad de gav sig in på. Detta trots att jag 
följde de riktlinjer som Vetenskapsrådet (2002 och 2011) beskrivit. Min täta 
relation med informanterna under studiens delar gav upphov till ständiga 
frågor om forskningen hjälper eller stjälper de inblandade. Riktlinjerna fanns 
där, men trots det fanns en ständig känsla hos mig att de inte alltid hjälpte 
mig att fundera över dessa frågor. Det innebär inte att riktlinjerna är 
oviktiga, de är de vi forskare har att förhålla oss till och förhandla med. Vi 
behöver ”bli bekväma med det obekväma” (Tisale 2004:14). 

Det obekväma är delvis relaterat till det oförutsedda som ofta sker i 
skolans värld, men mer om hur informanternas röster lever sitt eget liv i 
mina framställningar. Jag som forskare använder deras utsagor som ”belägg” 
som riskerar att reproducera föreställningar om elever, lärare och 
undervisning. Just utbildningsområdet är fyllt av sådana fällor, inte minst i 
termer av föreställningar om vad som är bra undervisning. Viktigt för mig 
var att inte bedriva det som kan kallas för ”bristforskning”, det vill säga peka 
på vad lärarna saknar och att de är i behov av mer utbildning. Studier av 
skolans praktik, särskilt sådant som baseras på lärares undervisning, riskerar 
att cementera verkligheten och göra denna till norm: en viktig del i 
ämnesdidaktiken är alltså att utmana undervisningspraktiken. Den faran 
finns också med min egen forskning, men huvudsyftet med delstudierna har 
varit att bidra till begreppsutredning och begreppsutveckling vilket också 
lyfter blicken från den beskrivande nivån. Kopplingen till medborgar-
bildning och utbildningens dimensioner (Biesta 2006, 2011a, 2011b) har för 
mig också blivit ett sätt att diskutera undervisningspraktiken och 
problematisera den verklighet jag beskriver och diskuterar. 

Metodologiska överväganden i de enskilda artiklarna 
En särskild utmaning har legat i tolkandet av materialet. Kvalitativa 
tolkningar är subjektiva i den meningen att de kan tänkas tolkas annorlunda 
av andra forskare. Ett sätt att möta detta är att bemöda sig med tydlighet 
kring hur tolkningen skett samt visa öppenhet i materialet genom 
användning av citat, vilket gjorts i samtliga artiklar. Ett annat sätt har varit 
att låta resultaten och analyserna möta andra forskares granskande blick i 
diskussioner, något som skett i både seminarieform och vid konferenser. Till 
detta kan också fogas de omfattande peer-review-processer som artiklarna 
genomgått innan publikation i syfte att genomlysa och granska min 
behandling av empirin.  
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Artiklarna Ia och Ib  
Tidigt i arbetet med licentiatuppsatsen (Artikel Ib) inriktades intresset mot 
att utforska hur kunnandet i samhällskunskap kunde beskrivas utifrån ett 
lärarperspektiv. I denna första delstudie undersöktes sex erfarna lärares 
röster om sin undervisningspraktik utifrån ett specifikt undervisningsområde, 
eller fall: globalisering. Globalisering var ett arbetsområde som var tänkt att 
ha anknytning till alla de samhällsvetenskapliga discipliner som 
samhällskunskapsämnet består av. I likhet med många fallstudier bestod 
materialet främst av intervjuer (Hays 2004:229, Yin 1994). Intervjuerna 
kretsade kring en intervjuguide (se Artikel Ib:198-199), men samtalet 
handlade främst om de lektionspass som jag observerat samt det 
arbetsmaterial eleverna fick i undervisningen. Genom metoden att prata om 
det som tidigare skett, ofta benämnd som stimulated recall (Stough 2001, 
Cohen, Manion & Morrison 2007:356-361), kunde lärarna prata mer fritt om 
sina tankar om de förmågor de ville utveckla hos eleverna och som de 
menade att undervisningen kretsade kring. Fokus blev alltså mer på reell 
undervisning och mindre på deras egen självbild av sin undervisning. Att 
välja lärare och deras undervisning var ett metodiskt val som var viktigt då 
jag ville komma nära den avsedda och reella undervisningen. Det hade varit 
fullt möjligt att utifrån exempelvis läroböcker i samhällskunskap välja att 
söka efter tankeredskap, men då hade inte den reella undervisningen fått 
någon plats i det empiriska materialet. Viktigt var också att det var skolans 
undervisning som kom i fokus och inte samhällsvetares tolkning av vad 
undervisningen borde innehålla. Valet av erfarna lärare var viktigt då jag 
ville komma åt lärare som hade uttänkta strategier kring sin undervisning 
(för diskussioner om noviser och erfarna lärare, se t.ex. Schüllerqvist & 
Osbeck 2009). De data som rör lärarnas röster (Artiklarna Ia, Ib och II) 
förvaras vid Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och 
livsvetenskaper. 
  Att på nära håll bedriva forskning på bekanta miljöer var utmanande. Min 
bakgrund som gymnasielärare riskerade att påverka min syn på det jag såg 
och att tolkningen av observationer, lärarproducerat material och intervjuer 
baserades på mina egna föreställningar om ämne och undervisning. Under 
processen var det därför viktigt att återkomma med transkriptioner till 
lärarna för att de skulle kunna ge feedback till det jag antecknat. Lärarna fick 
också den färdiga uppsatsen (Sandahl 2011) och jag har varit i kontakt med 
flertalet av lärarna, utan att de haft allvarliga invändningar mot mina 
tolkningar av deras undervisning. Samtidigt vill jag mena att min 
lärarbakgrund varit en styrka. Styrdokument, ämnesdiskussioner, läromedel 
och elever ingår också i min egen livsvärld. Min roll blev insiderns (jfr 
Kuchenbach 2003) där jag också kunde följa upp lärarnas svar med mina 
egna erfarenheter. Den stora utmaningen låg snarare i att göra ”det bekanta 
främmande” (Gordon, Holma & Lahelma 2001:188).  
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 Lärarnas reflektioner kring undervisningen kretsade kring innehålls-
områdets begrepp och de förmågor som lärarna ville att eleverna skulle 
utveckla, främst analys, kritiskt tänkande och att samla, organisera och 
granska information. I ett försök att teoretiskt ringa in vad lärarna beskrev 
användes en historiedidaktisk konstruktion (se t.ex. Lee 2006, Seixas & 
Morton 2012) för att begreppsliggöra vad ämneskunnandet kunde tänkas 
bestå av utifrån lärarnas reflektioner. Konstruktionen delades in i två fält där 
de två kunskapsbeskrivningarna innehållskunskaper (”first order concepts”) 
och tankeredskap (”second order concepts”) definierades enligt tabell 1: 
 

Innehållskunskaper Tankeredskap 

Innehållskunskaper är den kunskap som består 

av fakta, termer och begrepp som är knutna till 
de samhällsvetenskapliga disciplinerna. Ofta 
kopplade till specifika ämnesområden eller 
teman. Två typer kan urskiljas: 
 

a) Prepositionella termer och begrepp 

 
b) Sammansatta termer och begrepp 

Mer komplexa begrepp som är en 
del av en större kontext.  

Tankeredskap är de procedurella redskap 

som används för att generera kunskap samt 
organisera, analysera och kritiskt granska 
samhällsvetenskapliga frågor. De 
kännetecknas genom: 
 

- Att de inte är uteslutande knutna 
till ett specifikt område eller 
tema.  

- Att de är särskilt relevanta för 
de samhällsvetenskapliga 
disciplinerna.  

Tabell 1: Konstruktion av ett samhällsvetenskapligt ämneskunnande.  
 

Lärarnas utsagor och reflektioner organiserades utifrån konstruktionen i 
ett försök att generera typologier eller teman. Det största arbetet riktades in 
på att hitta tänkbara tankeredskap, snarare än innehållskunskaper och 
ambitionen var aldrig att skapa en definitiv lista, snarare att försöka definiera 
vad ett ämneskunnande bestod av (jfr Seixas & Peck 2008, Barton & Levstik 
2004:119-120). Lärarnas utsagor om ämneskunnandet användes också för att 
konceptualisera på vilket sätt ämneskunnandet kunde ses som viktigt för 
elevernas medborgarbildning.   

Användningen av de teoretiska begreppen möjliggjorde för mig att 
komma förbi mina egna förgivettaganden kring undervisningen och lyfta 
fram förmågor och redskap i samhällskunskapsämnet. Att arbeta med 
uppställda definitioner riskerar förvisso att jag som forskare finner det jag 
söker, men typologierna var något som växte fram i en abduktiv process 
under skrivandet av uppsatsen. Denna fara försökte jag också kontrollera 
genom att dels återvända till lärarna med transkriptioner och dels genom att i 
licentiatuppsatsen använda mig av citat för att så transparent som möjligt 
visa grunderna för min egen tolkning. Tolkningen av lärarnas resonemang 
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om samhällskunskapsundervisningen hade inga anspråk på att beskriva hur 
samhällskunskapsundervisning ser ut generellt, utan syftade till att utveckla 
begrepp som kan användas didaktiskt av såväl forskare som lärare. Denna 
teoriutvecklande ambition lämnar alltså ett bidrag som andra forskare, med 
mer teoriverifierande ambitioner, kan testa och utveckla. Huruvida 
tankeredskapen är generellt förekommande och återkommande är alltså en 
fråga som kan prövas av andra (se t.ex. Stake 1995:85-86, jfr Charmaz 
2006). Eftersom resultaten i licentiatuppsatsen publicerades för ett par år 
sedan har den prövats och begreppsapparaten tycks ge resonans och 
användbarhet på fältet, men också välkomnad kritik (se t.ex. Christensen 
2013, Tväråna 2014).   

Artikel II 
Artiklarna Ia och Ib syftade framförallt till att undersöka den avsedda och 
den realiserade undervisningen. I lärarrösterna fanns emellertid en 
uppfattning om att eleverna upplevde undervisningen i samhällskunskap som 
utmanande för deras tänkande i samhällsfrågor (Artikel Ib:171). Lärarnas 
uppfattning tog sig framförallt uttryck i att undervisningen skulle leda till en 
mörk och komplex värld som gör eleverna passiva inför framtiden. I artikel 
II bestämde jag mig för att undersöka den upplevda undervisningen och 
utforska elevernas tankar kring mötet mellan deras egen världsbild och det 
som de mötte i undervisningen.  

 Eleverna som intervjuades kom från andra skolor än de undersökta 
lärarna, men de diskuterade också undervisning i globaliseringsfrågor. Målet 
var att undersöka hur elever resonerar kring fenomenet att låta sina 
ideologiska föreställningar möta samhällsundervisningens krav på till 
exempel belägg och perspektivtagande. Fyra elever som läste sista året på 
samhällsprogrammet i en storstad intervjuades i grupp där de fick möta ett 
antal teman som jag ville att de skulle diskutera (se bilaga 1). 
Gruppdiskussionen som metod valdes för att jag ville låta eleverna 
tillsammans komplettera varandras diskussioner med olika perspektiv 
(Cohen, Manion & Morrison 2007:373). En viktig utgångspunkt i detta var 
också att försöka fylla ut elevernas egna tankar med diskussioner, vilket kan 
ge mer än den enskildes röst. Socialpsykologen Michael Billig (1999) har i 
sina arbeten lyft fram dessa som yttre argument. Billig menar att det inte 
räcker med att studera den inre retoriken (vad som kommer ut ifrån en 
enskilds tankar) utan också vad som händer när den tvingas bli en yttre 
retorik i en diskussion eller argumentation med andra människor. Tänkande 
är alltså inte bara en fråga om enskilda individers hjärnverksamhet, utan 
också något som formas i interaktion med andra. Av den anledningen var det 
viktigt att välja att utföra en fokusintervju med en grupp elever där de fick 
möjlighet att tala fritt tillsammans. Data från elevintervjuerna (Artikel II) 
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förvaras på Stockholms universitet, Institutionen för Etnologi, 
Religionshistoria och Genusvetenskap (ERG).  

I artikel II undersöktes alltså elevernas tankar om ämneskunnande och 
engagemang. Viktigt i samtalet med eleverna var för mig att inte bryta in för 
mycket i samtalet och samtidigt se till att det inte blev en person som styrde 
samtalet. De fyra ungdomarna visade sig dock vara högst talföra och vågade 
säga emot varandra. En annan oro från min sida var att eleverna skulle se 
mig som lärare som testade dem på kunskapsområden, men i det här fallet 
var jag outsider (jfr Kuchenbach 2003) vad gäller bedömning och vi 
klargjorde i början att samtalet inte skulle bli tillgängligt för undervisande 
lärare. Inte heller i denna situation var målet att generalisera kring deras svar 
utan försöka lyfta fram några aspekter av hur de upplevde och resonerade 
kring sina egna politiska ställningstaganden och den värld de möter i 
undervisningen. Eleverna var långt från representativa för svensk elevkår – 
tvärtom, det var mycket politiskt intresserade och högpresterande ungdomar. 
Även om så var fallet menar jag att de var goda representanter för den grupp 
elever som jag var intresserad av: de som är pålästa, kunniga men samtidigt 
inte aktiva, så kallade ”stand-by-medborgare” (jfr Amnå & Ekman 2013). I 
artikeln lyfter jag fram elevernas resonemang och diskuterar skolans 
räckvidd vad gäller uppdraget att förbereda elever för ett demokratiskt liv.  

Artikel III 
I läroplanssammanhang talas det om olika arenor där lydelserna formuleras, 
tolkas och realiseras (Linde 2006). Artikel III är en tolkning av de 
formulerade ämnesplanerna i historia och samhällskunskap för gymnasiet 
ställt i ljuset av den diskurs som bedrivits i ämnenas didaktik utifrån fyra 
jämförelsepunkter som konstruerades utifrån den valda litteraturen. Dessa 
var medborgarkompetens, innehållskunskaper, ämnesspecifika förmågor och 
temporalitet, där ämnenas formulerade är ställdes mot diskursens var det 
kunde och borde vara (jfr Ongstad 2006:33). I artikeln lyfte jag fram 
diskursen med hjälp av en litteraturstudie, där ämnesdidaktisk litteratur gicks 
igenom för att kartlägga diskursen (Fink 2010). Det fanns stora skillnader i 
mängden litteratur i samhällskunskapsdidaktik respektive historiedidaktik. 
Detta beror dels på historiedidaktikens internationella prägel och dels på 
inflödet av diskussion från ämnesföreträdare på universitetet som visat 
intresse för historieundervisning. Ämnesplanen undersöktes genom en 
textnära läsning för att sedan analytiskt ordna utsagorna – en dekonstruktion 
och rekonstruktion utifrån jämförelsegrunderna (jfr Olson 2008:47-52). 
Metodvalet, att genom nära textläsning diskutera innehållet i de formulerade 
styrdokumenten, var ett strategiskt val som gjordes för att teoretiskt 
diskutera betydelsen av ämnesdidaktisk input i ämnesplaner som ska hantera 
innehåll, förmågor och medborgarbildningsdimensioner. Materialet till 
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studien i artikel III finns tillgängligt på Skolverkets hemsida (Skolverket 
2011a-d) och vald litteratur är tillgänglig i form av publikationer.  

De metodologiska problemen var här av en annan art, dels i form av 
avgränsningsproblematik i en allmän litteraturstudie och dels val av 
jämförelsepunkter. I delstudien valde jag att studera den litteratur som 
framstod som den mest centrala utifrån det pensum som utgör grunden för 
svensk historie- och samhällskunskapsdidaktisk debatt (jfr t.ex. Schüllerqvist 
2005). Urvalet av litteratur avgränsades genom en manuell sökning av 
referenslistorna i samhällskunskapsdidaktiska och historiedidaktiska kurser 
vid svenska universitet samt en jämförelse av litteraturlistorna i de angivna 
verken (jfr Eriksson, Forsberg & Wengström 2013). I urvalet begränsade jag 
mig till de mest frekvent förekommande titlarna, men använde också 
ursprungsreferenserna när dessa förekom. Det andra metodiska problemet 
rörde vilka jämförelsepunkter som skulle användas. Diskussionerna i de 
båda ämnesdidaktiska diskurserna behandlade framförallt didaktikens vad- 
och varförfrågor. Min bedömning var att syftesbeskrivningen i stor 
utsträckning handlade om ämnets roll i medborgarbildning där historia 
respektive samhällskunskap ansågs kunna utveckla särskild medborgar-
kompetens. Innehållsfrågorna i diskursen handlade vidare om vad som skulle 
ingå i undervisningen: vilket innehåll och vilka förmågor som diskuterades. 
Innehållet och förmågorna kunde inte direkt jämföras i form av vad de tog 
upp utan hur de förhöll sig till stoff/begrepp samt ämnesspecifika förmågor. 
Förhållandet till tidsdimensionen framstod under läsningen som en annan 
viktig aspekt. I diskursen refererades det ofta till att det var här som ämnenas 
likheter framstod som tydligast, men också med något skilda fokus (jfr 
Jensen 1997). Dessa jämförelsegrunder gick också att använda som ett raster 
när ämnesplanerna skulle tolkas.  

Artikel IV 
Elevperspektiv undersöktes också i artikel IV, men med andra metoder än i 
artikel II. Intresset från min sida var att undersöka en specifik fråga för att se 
hur elever resonerar i ett temporalt perspektiv. Valet föll på ett av de 
gränsöverskridande områdena i historia och samhällskunskap och som lyfts 
fram i kursplaner och undervisning: demokrati (Skolverket 2011a, 2011c och 
Skolverket 2005). Eleverna fick tre öppna frågor där de ombads beskriva sin 
uppfattning av och om demokratin i nutid, framtid och dåtid (se bilaga 2). 
Ordningsföljden, att sätta dåtiden sist, var inte slumpmässig. Jag ville 
undvika att de skulle ”triggas” att tänka historiskt. Enkäten skickades ut i ett 
informellt nätverk av lärare som ombads sprida dem i vad som kan liknas vid 
en snöbollsteknik (Biernacki and Waldorf 1981). Effekten blev starkare än 
förväntat och till sist hade 457 enkäter inkommit från flertalet orter i Sverige. 
Bortfallet var relativt litet (12 %) och av de enkäter som inkom var 142 (31 
%) längre berättelser. Underlaget var alltså relativt stort, men analysen 
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fokuserade på de kvalitativa aspekterna i materialet då jag ville lyfta fram 
mönster i elevernas berättelser. Metodvalet, att använda enkäter där jag sökte 
längre skrivna resonemang, valdes för att få in ett större antal svar under en 
relativt kort tidsperiod. Att undersöka elevernas resonemang kring demokrati 
i temporalt perspektiv genom intervjuer hade varit fullt genomförbart, men 
också mycket tidskrävande. Det stora urvalet och möjligheten att i relativt 
kortare svar finna mönster hade inte varit möjligt genom intervjuer. 
Elevenkäterna i studien (Artikel IV) förvaras på Stockholms universitet, 
Institutionen för Etnologi, religionshistoria och genusvetenskap (ERG). 

Det fokus som jag tidigare haft på elever hade främst riktat sig mot några 
starka elever, men av erfarenhet visste jag också att det stora flertalet i 
skolan inte har det intresse som eleverna uppvisade under min intervju. I 
enkätstudien ville jag istället försöka nå en större grupp elever och försöka få 
fram mönsterberättelser om demokratin utifrån ett temporalt perspektiv. 
Målet var aldrig att skapa generaliserbarhet, men ändå ha en större spridning 
av röster än vad som är möjligt i intervjustudier. Kunskapsintresset i artikel 
IV, att undersöka elevernas förhållande till demokrati i temporala termer, 
kunde ha undersökts med andra metoder, till exempel intervjuer. Den 
geografiska spridningen och elevantalet hade dock blivit mindre med en 
sådan metodologisk ingång. Även om antalet svar blev många (sammanlagt 
401 efter bortfall, varav 142 var längre svar), visade det sig svårt att 
överhuvudtaget kvantifiera svaren. Jämförelser mellan korta rubriker och 
längre svar visade att mycket olika svar kunde rymmas under samma 
lydelse. Elevernas rubriksättande av demokratin som ”fri” kunde till 
exempel i de längre elevsvaren referera till både individers friheter att delta 
och möjligheter att rösta på olika partier.   

Det kvalitativa arbetet med materialet visade upp starka mönster varav 
endast några få redovisas på djupet i artikel IV – materialet går att studera 
med ett flertal perspektiv i framtiden. Kunskapsintresset i delstudien var 
dock att undersöka element i elevernas temporala tänkande där eleverna 
visade tydliga drag av att blanda in politiska element i nutids- och 
framtidsfrågorna. Artikeln diskuterar det som det finns anledning att 
återkomma till – utvecklandet av ”dynamiska begrepp” (jfr Löfström 2014 
och artikel III) som kan hjälpa både lärare och forskare att utveckla 
undervisningen i samhällskunskap. 
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Avhandlingens delstudier: Resultat och 
diskussion av de enskilda artiklarna 

Avhandlingen består av sammanlagt fem enskilda artiklar. I det kommande 
kapitlet kommer de enskilda arbetena att sammanfattas och diskuteras. 

Artikel Ia och Ib: Samhällsvetenskapliga tankeredskap 
Artikel Ia är en bearbetning av den licentiatuppsats som skrevs inom ramen 
för forskarskolan för lärare i samhällskunskap och historia (FLHS) vid 
Karlstad universitet. Genom artikeln presenteras forskningsresultaten för en 
internationell publik, men de begrepp som presenteras i artikeln har 
utvecklats och förfinats jämfört med de som återfinns i licentiatuppsatsen. 
Här presenteras framförallt artikel Ia, denna baseras på samma empiriska 
resultat och med mycket lika syfte och frågeställningar som återfinns i 
licentiatuppsatsen (Artikel Ib). Syftet med artikeln var att begreppsutveckla 
innehållet i samhällskunskap och diskutera hur tankeredskapen kan vara 
betydelsefulla för att både utveckla elevernas ämneskunnande och spela roll 
i elevernas medborgarbildning.  
 Min utgångspunkt i  arbetet med artiklarna Ia och Ib var bristen på 
samhällskunskapsdidaktisk forskning kring innehållet i undervisningen. 
Begrepp och förmågor fanns beskrivet i flertalet skrifter, men utan någon 
större teoretisk förankring (se t.ex. Hyltegren & Lindqvist 2010 och Arevik 
& Hartzell 2007). En betydligt mer utvecklad diskussion fanns inom den 
historiedidaktiska forskningen där ämneskunnandet i historia på många sätt 
diskuterats i 40 år (se t.ex. Lee 2005). Forskningsintresset började med 
frågan om det angloamerikanska sättet att beskriva ämneskunnandet i 
historia var överförbart till samhällskunskapsämnet i Sverige. 

Forskningsuppgiften i Artiklarna Ia och Ib bestod alltså i att undersöka 
huruvida de historiedidaktiska kunskapsbegreppen var översättbara till 
samhällskunskapsämnet. Målet var att försöka lyfta kunskapsdiskussionen 
bortom ämnesområden såsom politik och ekonomi (Vernersson 1999, 
Bernmark-Ottosson 2009) och bidra med ett språk för samhälls-
kunskapsdidaktiker – ämnets glosor och grammatik om man så vill. Utifrån 
historiedidaktisk teori där ämneskunnande kan beskrivas med hjälp av 
innehållskunskaper (first order concepts) och tankeredskap (second order 
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concepts) konstruerades en modell för att beskriva innehållet i 
samhällskunskap (se tabell 1, s. 50). 

Innehållskunskaperna i den studie som genomfördes var kopplade till ett 
särskilt område som lärarna undervisade om i klassrummet: globalisering. 
Exempel på innehållskunskaper var enklare sakbegrepp som stat, NGO och 
Världsbanken samt mer sammansatta begrepp såsom globalisering, rättvisa 
och suveränitet. I lärarnas röster fanns också manifesterade tankar om en 
annan sida av ämneskunnandet som var kopplat till att organisera, analysera 
och kritiskt granska samhällsfrågor; det som jag i licentiatuppsatsen valde att 
kalla andra ordningens kunskaper (Artikel 1b:211). Utifrån lärarnas tankar 
om sin undervisning beskrev jag sex tankeredskap som kan ses som 
procedurella och som används för att analysera, kritiskt granska och 
organisera samhällsfrågor i undervisningen. Dessa tankeredskap är inte 
knutna till det specifika kunskapsområde som lärarna undervisade om, utan 
används övergripande inom samhällskunskapsundervisningen: 

 
1. Orsaker och konsekvenser  

Politiska, sociala eller ekonomiska händelser öppnar upp för frågor 
om vad som ledde fram till händelsen och vad konsekvenserna blir 
för samhället i stort, för olika samhällsgrupper och för enskilda 
individer. För att eleverna ska kunna organisera och analysera en 
samhällsfråga behöver tankarna om kausalitet utvecklas. Med hjälp 
av en analysmodell som utgår från ett samhällsproblem kan eleverna 
strukturera sina tankar kring orsaker och konsekvenser. Andra 
kategorier som politiska, sociala och ekonomiska faktorer, nivåerna 
individ-grupp-samhälle, lokalt-nationellt-globalt samt kort- och 
långsiktiga konsekvenser hjälper elever att ytterligare kvalificera 
samband. Dessa samband är ofta komplexa och rör mänskligt 
handlande vilket gör att det finns särskilda aspekter att ta hänsyn till. 
Det gäller till exempel att komma ihåg att orsakssambanden inte är 
linjära – det är inte direkt orsak-verkan när individer, grupper och 
hela samhällen är inblandade. En mängd sammanflätade och 
komplicerade samband kan finnas och det är betydelsefullt att 
fundera över vilka orsaker som är bakomliggande och vilka som är 
utlösande. Den samhällsvetenskapliga analysen fokuserar också på 
aktuella politiska problem och hur samhällen kan försöka ta sig förbi 
problemen och lösa dem. Åtgärder blir alltså de politiska, 
ekonomiska och sociala handlingar som kan förändra situationen. 
Eftersom framtiden inte är bestämd ställs vi människor inför olika 
alternativ att ta itu med de problem vi står inför. När eleverna 
funderar över tänkbara åtgärder måste de alltså analysera vilka 
åtgärder som är möjliga och om dessa angriper orsakerna eller 
konsekvenserna. Likaså måste de arbeta med de olika ideologiska 
och kulturella perspektiv som avgör vilket handlade som är tänkbart 
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i situationen. I arbetet med att analysera orsakssamband ingår också 
att synliggöra begreppen struktur-aktör och diskutera hur de 
förhåller sig till varandra och hur samhällsvetare arbetar med 
individers möjligheter att agera inom givna strukturer. 

 
2. Belägg och slutsatser 

Samhällsvetenskapligt arbete handlar bland annat om att komma 
fram till väl underbyggda slutsatser och genom belägg visa att de är 
rimliga och giltiga. I analyser, reflektioner och diskussioner är det en 
av samhällsvetenskapens grundpelare att slutsatserna vilar på 
kunskap som är underbyggd av vetenskapliga belägg. Eleverna 
måste därför öva sin förmåga att kunna skilja på det som de vet, tror 
och tycker. Källkritik blir ett viktigt verktyg för att se tendenser, 
främst ideologiska perspektiv, i olika material och sortera ut det som 
talar för de slutsatser de kan dra kring en frågeställning. Belägg och 
slutsatser är viktiga för förstå hur samhällsvetare bygger kunskap. 
Genom att själv arbeta med att konstruera kunskap utifrån teori och 
empiriska data kan elever i förlängningen utveckla en syn på vad 
vetenskapen kan uttala sig om utifrån de fakta som finns tillgängliga 
samt vilka tagna perspektiv som har betydelse för slutsatserna. Det 
handlar inte om att komma fram till slutsatser utifrån sina egna 
värderingar eller åsikter utan om att finna belägg i olika källor och 
använda dessa belägg i analyserna och resonemangen. 

 
3. Abstraktioner 

Att belägga och dra slutsatser kräver modeller och teorier för att 
förstå och förklara verkligheten. Modeller och teorier försöker 
beskriva verkligheten och göra den begriplig, men samtidigt är de 
förenklingar av verkligheten och det är viktigt att eleverna får 
möjlighet att diskutera modellernas och teoriernas begränsningar. 
Att röra sig mellan abstraktion och konkretion, att tillämpa sina 
kunskaper, blir viktigt. Det handlar om att hitta exempel i teorierna 
och använda dem på konkreta fenomen och vice versa. Det är 
kopplat till de andra tankeredskapen genom att det går att diskutera 
teorin och modellernas ideologiska perspektiv och att de kan 
användas för att bedöma slutsatsernas giltighet och därmed föra en 
bättre argumentation kring en samhällsfråga.  

 
4. Jämförande och kontrastering 

Det är inte säkert att fler exempel på samma fenomen hjälper elever 
att förstå och analysera bättre. Ofta kan det behövas kontrasterande 
och jämförande exempel för att eleverna ska kunna komma vidare i 
sina resonemang. Politiska partiers inställningar till olika frågor kan 
bli enklare att förstå för eleverna om de ställs mot andra partiers 
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inställningar och familjens roll i samhället kan förstås bättre genom 
att ställa olika kulturers familjesyn mot varandra. Genom att 
kontrastera kan eleverna också på ett bättre sätt undersöka orsakerna 
till skillnaderna. Det kan till exempel göras genom att låta eleverna 
jämföra både liknande och olika politiska system. Jämförelser gör att 
blicken kan vidgas från det lilla till det större och att vissa 
generaliseringar kan göras.  

 
5. Perspektivtagande 

Samhällsvetare försöker ofta förstå andra människor, deras val eller 
de politiska system som de lever inom. Om det ska bli en god 
förståelse krävs att eleverna försöker förstå den värld som dessa 
beslut fattas i. Alla samhällsfenomen kan ses ur olika perspektiv och 
därmed tränas också ett kritiskt förhållningssätt: att det inte bara 
finns en sida av saken. Perspektiven kan vara både ideologiska och 
kulturella. Kulturella perspektiv handlar om att försöka se politiska 
frågor ur andra kulturers synsätt och hur det uppstått olika 
värderingar på olika platser i världen. Utan detta perspektivtagande 
blir det svårt att försöka göra andra länders samhällen begripliga och 
elevernas fördomar riskerar att förstärkas: elevernas 
omvärldstolkning riskerar att baseras på ett snävt lokalt och 
nationellt tänkande. Ideologiska perspektiv handlar om att kunna 
anlägga och avslöja vilka ideologiska perspektiv som finns i olika 
samhällsfrågor och utsagor om dessa. Det handlar om att arbeta med 
detta på flera plan. Att låta eleverna möta flera olika sådana 
ideologiska förklaringar i undervisningen, låta eleverna själva ta 
andras perspektiv och ifrågasätta de svart-vita bilder som eleverna 
ibland har med sig in i klassrummet. Det handlar om att ta på sig 
”glasögon” för att se hur frågor kan betraktas på andra sätt. Det 
handlar inte nödvändigtvis om att eleverna ska lära sig att acceptera 
andras åsikter, utan skapa en förståelse för hur andra argumenterar 
och vilka tankemönster som ligger bakom andras ställningstaganden. 
Perspektiv kan användas för att förstå såväl individer som grupper 
eller samhällens synsätt. Perspektivtagande blir ett sätt för eleverna 
att reflektera över sina egna ställningstaganden och värderingar och 
hur dessa uppkommer. Perspektivtagande fokuserar på samtiden 
även om det är relevant att eleverna väver in historiska kunskaper 
för att förstå vilka (historiska) erfarenheter som kan vara av 
betydelse i andra människors synsätt. 

 
6. Den värderande dimensionen 

En samhällsvetenskaplig analys landar ofta i en slutsats som 
uppfordrar till ett ideologiskt ställningstagande, inte minst vad gäller 
åtgärder för att angripa ett samhällsproblem. Denna värderande 
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dimension möter såväl statsvetare som samhällskunskapselever. När 
eleverna arbetar med en samhällsfråga kan de använda tankeredskap 
för att visa på olika perspektiv, orsakssamband etcetera och göra en 
god analys av olika sidor av ett problem. Slutsatserna kanske pekar 
på att en utveckling ökat den individuella friheten för individer, men 
att det också finns belägg för att samhället som helhet drabbas 
negativt. Så långt är det en vetenskaplig prövning av problematiken, 
men ganska snart står det klart att det här är olika värden som står 
mot varandra: frihet och jämlikhet. Problemet har alltså en 
ideologisk sida och är därmed också ett ideologiskt problem där 
individen måste komma fram till vad som bör göras. En 
professionell statsvetare balanserar också på denna linje, men har en 
uppsättning verktyg som gör att analysen i bästa fall hålls fri från 
normativa uttalanden om vad som är bäst politik. Svaret på vilket 
värde som är viktigast är inte vetenskapens område – det är 
politikens. Vetenskapen är inte heller värderingsfri. Det finns såväl 
ideologiskt färgade teorier som förklaringsmodeller. En viktig del i 
den värderande dimensionen är att se vetenskapens begränsade 
möjligheter att visa ”sanningen”, men tydliggöra de värden som står 
på spel i olika samhällsfrågor. 

 
De sex tankeredskapen används överlappande i undervisningen och är 
sammanlänkade. Orsaker och konsekvenser är ett tankeredskap som används 
samtidigt som sakfrågorna underbyggs med belägg. Perspektivtagande kan 
användas samtidigt som eleverna jobbar med abstraktioner: teorier och 
modeller innehåller ofta ideologiska dimensioner vilket kan diskuteras i 
undervisningen. I Artiklarna Ia och Ib gick jag inte in i detalj på hur viktiga 
de innehållsliga kunskaperna är för att utveckla elevernas kunnande i 
samhällskunskap utan nöjde mig med att i likhet med exempelvis Seixas 
(2006a) och Lévesque (2005) positionera mig i den vaga framställningen att 
de är viktiga (Artikel Ib:171). Malin Tväråna (2014) har i en mer 
lärandecentrerad studie undersökt kopplingen mellan innehållskunskaperna 
och perspektivtagande och finner dem betydelsefulla när eleverna ska 
använda redskapet perspektivtagande: utan djupa innehållskunskaper blir 
analyserna andefattiga. Liknande resultat finns i arbetet med de historiska 
tankeredskapen (Johansson 2014).  

Att kunna ett ämne är alltså betydligt mer än att bara kunna rabbla fakta. 
Det finns ett starkt förhållande mellan att ha faktakunskaper och samtidigt 
kunna använda dem för att analysera, reflektera, tolka och kritiskt granska 
samhälleliga frågor. Samhällsvetenskapliga begrepp är viktiga för att göra 
analyser, men det är först när eleverna gör något procedurellt med dem, det 
vill säga använder tankeredskapen för att till exempel lyfta fram kausalitet 
eller perspektiv som begreppen kan få liv. 
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 Ämneskunnandet i samhällskunskap beskrivs så långt utifrån de 
kunskapsbegrepp som används inom angloamerikansk historiedidaktik. 
Denna tradition poängterar det vetenskapliga kunnandet i form av att ha 
kunskaper i ämnet (”faktakunskaper”) och om ämnet (”epistemologi”). Det 
kan alltså sägas att ämneskunnande i den angloamerikanska kunskaps-
uppfattningen har en klart vetenskaplig prägel i form av att utveckla 
innehållskunskaper och tankeredskap som ligger mycket nära de 
vetenskapliga disciplinerna. I strikt mening talar vi här om en slags mini-
historiker och mini-samhällsvetare, något som redan tidigare påpekats inte är 
historie- och samhällskunskapsundervisningens enda uppdrag (jfr Husbands 
1996:5, Lee 2005:39-40 & 2006:139). Samtidigt är detta vetenskapliga 
ämneskunnande en viktig del i förmågan att kunna göra vettiga bedömningar 
om sin omvärld – nu, då och sedan. Men ämneskunnandet i denna mening 
sträcker sig inte längre än till bildningens objektiva värden – den kunskap 
som kan överföras och kommuniceras (jfr Liedman 1997:229-232). 
Tankeredskapen är alltså främst en del i att kvalificera elevernas tänkande. 
Den mer subjektiva bildningen i form av meningsskapande och 
användbarhet berörs inte i någon större omfattning i denna disciplinära syn 
på ämneskunnande.  

I artikeln diskuteras hur ett ämneskunnande kan användas för en vidare 
användning än de rent vetenskapliga sammanhangen. Samhällskunskaps-
undervisningen förväntas, genom läroplaner och ämnesplaner, fylla andra 
funktioner än att förbereda eleverna för universitetsstudier. De ska kunna 
vara användbara i deras liv som samhällsmedlemmar; i deras utveckling mot 
att försöka förstå sin egen plats i samhället. Medborgarbildningen riktar sig 
alltså inte uteslutande mot värdet för demokratin utan också mot ett värde 
för individen själv att skapa en större subjektiv förståelse för hur de ser sig 
länkade till det omgivande samhället – en självreflektion som är till för både 
individen och samhället (jfr Odenstad 2013, Christensen 2013 och Artikel 
II). Ämneskunnandet i samhällskunskap är mycket viktigt i denna 
medborgarbildning. Genom undervisningen kan eleverna förberedas för ett 
liv i samhället där de kan använda sitt ämneskunnande för att se förbi de 
generaliseringar och fördomar som de själva bär på eller som de upplever att 
andra har. Samtalen i undervisningen blir alltså mer kvalificerade med hjälp 
av tankeredskap som belägg och perspektivtagande och eleverna kan 
utvecklas till att bli mer toleranta och inte tolka världen i svart och vitt, utan 
se den i ljuset av flera perspektiv. Torben Spanget Christensen (2013, jfr 
Fritzén 2003) kallar denna del självreflektion. Att ”tänka samhällskunskap” 
med hjälp av tankeredskapen möjliggör att förhålla sig kritisk till utsagor om 
samhället, även utanför skolans kontext. Användandet av tankeredskapen 
skulle alltså ha betydelse för elevernas medborgarbildning där eleverna både 
utvecklar upplyst förståelse om samhälleliga frågor och användande av 
redskap för att kritiskt granska samma frågor. Om inte 
samhällskunskapsundervisningen sysselsätter sig med tankeredskap som 
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belägg och perspektiv och låter detta styra och genomsyra undervisningen 
finns ingen skillnad mellan de samtal som förs i klassrummet och de samtal 
eleverna för med varandra i andra sammanhang. 

I likhet med de historiedidaktiker som arbetat fram tankeredskap i historia 
var det för mig aldrig en målsättning att göra en definitiv lista över vilka 
tankeredskap som återfinns i samhällskunskapen (Artikel Ib:166, jfr Lee 
2006 & Seixas 2006a). Syftet var, som tidigare beskrivits, att 
begreppsutveckla innehållet i samhällskunskap och diskutera hur tanke-
redskapen kan vara betydelsefulla för att utveckla elevernas ämneskunnande 
och spela roll i elevernas medborgarbildning. Ambitionen var alltså att 
påbörja en teoriutvecklande begreppsutredning och ge förslag på ett 
alternativt sätt att beskriva hur beståndsdelarna i ett ämneskunnande i 
samhällskunskap skulle kunna beskrivas. En sådan begreppsutvecklande 
ambition har visat sig framgångsrik inom historiedidaktiken och med tanke 
på närheten mellan samhällskunskap och historia ville jag pröva om de 
historiedidaktiska begreppen hade relevans också för samhälls-
kunskapsämnet.  

Mellan de två arbetena, det vill säga licentiatuppsatsen (artikel Ib) och 
artikel Ia har begreppen vidareutvecklats. Detta har dels skett genom en ny 
läsning av empirin där de jämförande perspektiven framkom som ett tydligt 
inslag i samhällskunskapsundervisningen, det vill säga en tematik jag inte 
tidigare hade upptäckt. Belägg och slutsatser har också slagits samman i 
artikel Ia till en tematik då det var svårt att skilja dessa processer åt, det vill 
säga beläggen var viktiga för att slutledningen just skulle vara 
samhällsvetenskaplig och inte slutsatser i största allmänhet. Likaså tillfördes 
ytterligare en tematik i form av den värderande dimensionen där samhälls-
frågornas politiska dimension tydliggjordes. De sistnämnda förändringarna, 
det vill säga sammanslagningen av belägg och slutledning samt den 
värderande dimensionen, är förtydligande av aspekter som finns beskrivna i 
licentiatuppsatsen, men som förtjänade att teoretiskt lyftas fram. Det är alltså 
teoretiska omarbetningar av begreppstematiken i uppsatsen. Den viktigaste 
förändringen är den kring den värderande dimensionen som på ett tydligare 
sätt lyfter fram att diskussioner kring åtgärder i politiska, sociala och 
ekonomiska frågor innehåller en ideologisk diskussion där inga rätta svar 
finns. Lösningarna på samhällsproblem är alltså både en fråga om 
deliberativa diskussioner och något som kan analyseras vetenskapligt.  

De historiska och samhällsvetenskapliga tankeredskapen har flera likheter 
men de är också olika. Exempelvis är perspektivtagandet i historia mer en 
inlevelseförmåga med tidigare människors värld än det samhälls-
vetenskapliga perspektivtagandet, som mer handlar om att sätta sig in i andra 
människors ideologiska och kulturella förhållanden i dagens värld. Samtidigt 
är samhällskunskap och historia ämnen som studerar mänskliga samhällen i 
ett tidsflöde och delar därför många perspektiv (jfr artikel III). Sam 
Wineburg (2001:24) har till exempel tidigare beskrivit vikten av att träna just 
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perspektivförmågan i skolan – oavsett om eleverna ska försöka förstå 
människor på den andra sidan årtusendet eller på den andra sidan av vägen 
där de bor. 

Det finns också viktiga skillnader i studiet av de två ämnenas 
ämneskunnande. En sådan viktig skillnad är den styrka som de två fälten 
uppvisar forskningsmässigt. Det historiedidaktiska forskningsfältet har 
längre traditioner och är mer sammanhållet än den samhällskunskaps-
didaktiska forskningen. Det finns två huvudskäl till detta. För det första är 
samhällskunskap ett politiskt skapat ämne utan någon specifik akademisk 
disciplin, vilket gjort att inflödet av ämnesföreträdare från samhälls-
vetenskapliga discipliner varit minimalt (jfr artikel III). För det andra är 
samhällskunskap ett relativt skandinaviskt ämne och återfinns inte lika 
frekvent som historieämnet i världens skolsystem och det finns ett flertal 
olika beteckningar på de skolämnen som kretsar kring politiska, ekonomiska 
och sociala frågor (Solhaug 2013). I själva verket är det historieämnet som 
ofta förmedlar de innehållsdelar som i Sverige åligger samhälls-
kunskapsämnet, till exempel demokrati och styrelseskick (se t.ex. Bahous, 
Nabhani & Rabo 2013).  

 Samhällskunskapsämnet kunde alltså inte studeras utifrån samma 
sammanhållna förutsättning som historieämnet då det inte finns en lika 
tydlig linje mellan ett akademiskt ämne och skolämnet samhällskunskap. 
Samhällskunskapsämnets eventuella tankeredskap skulle därmed kunna 
sakna den vetenskapliga legitimitet som de har i historieämnet: 
tankeredskapen ser helt enkelt olika ut i statsvetenskap, sociologi och 
nationalekonomi (vilket påtalats länge, se till exempel Krug 1967:77). Det 
ligger säkert mycket i detta och än så länge får denna invändning fungera 
som en trolig hypotes då det i nuläget finns få didaktiska studier med 
statsvetenskaplig, nationalekonomisk eller sociologisk inriktning. Trots 
denna kritik finns det argument för att studera tankeredskap i samhälls-
kunskapsämnet. 

 Ett första argument är att artiklarna Ia och Ib har en samhällskunskaps-
didaktisk inriktning, det vill säga intresset är främst riktat mot skolämnet 
samhällskunskap. Ämnet må vara en politisk skapelse, men lever ett eget liv 
i skolan. Ur det perspektivet är det befogat att studera hur ämnet konstrueras 
i skolan och vad som betonas i undervisningen – även de historiedidaktiska 
redskapen är framtagna i en sådan kontext (se t.ex. Seixas 2002, Seixas sjätte 
begrepp ”den etiska dimensionen” möter också motstånd från professionella 
historiker, se t.ex. Evans 2002). Ett andra argument är att de vetenskapliga 
ämnena inte är en sådan sammanhållen massa som vi kan tro vid en första 
anblick (Krug 1967:79). Historia består av såväl mikrohistoria som 
ekonomisk historia och statsvetenskap har såväl politisk filosofi som 
förvaltningsrätt under sitt paraply. Någon helt gemensam redskapslåda har 
de troligtvis inte, vilket också stärker behovet av att studera 
samhällskunskapsämnet i skolmiljö – dock inte isolerat från universitets-
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ämnena. Ett tredje argument för att beskriva tankeredskap i ett tvär-
vetenskapligt ämne som samhällskunskap är att det är vanligt att inom de 
samhällsorienterade ämnena (”social sciences”) just diskutera sådana 
gemensamma begrepp över flera discipliner (se till exempel Kincheloe 2001, 
Teorell & Svensson 2007:277-283, Krug 1967:92-94). 

Artiklarna Ia och Ib hade som tidigare beskrivits en begreppsutvecklande 
ambition. Jag har i mina resultat inte uttalat att begreppen är viktiga för att 
utveckla undervisningen, men att de kan vara ett sätt att operationalisera vad 
som ingår i analys och kritiskt granskande i samhällskunskap samt till vad 
analys och det kritiskt granskande kan användas i livet utanför skolan. 
Tankeredskapen är en beskrivning av en viktig del av samhälls-
kunskapsämnet – inte de akademiska disciplinerna. Redskapens räckvidd är 
alltså begränsad, men det är inte orimligt att tänka sig varianter av dem inom 
de skilda vetenskapsdiscipliner som samhällskunskap vilar på. I en 
jämförelse mellan de vetenskapliga disciplinerna på universitetet är det 
tänkbart att några intressanta skillnader skulle bli tydliga – inte minst i vilka 
redskap som väger tyngst i de olika disciplinerna. Tankeredskapen ger alltså 
en möjlighet att beskriva särskilda kvaliteter inom olika ämnen och därmed 
synliggöra vad ämnena kan bidra med.  

Artikel II: Elevers engagemang och samhällskunskaps-
undervisningen 
Artikel II diskuterar en annan aspekt av ämneskunnandet, nämligen 
elevernas möte med ett ämneskunnande i form av innehållskunskaper och 
tankeredskap. I samtalen med lärarna under arbetet med licentiatuppsatsen 
lyftes en särskild problematik fram när eleverna börjar utveckla sin förmåga 
att ”tänka samhällskunskap”, en spänning mellan engagemang och analys. 
Lärarna menade att när eleverna kommer till skolan är de ofta rustade med 
ett starkt engagemang i form av åsikter om politiska frågor. Detta 
engagemang lyftes fram som en stark drivkraft för deras intresse, speciellt i 
form av att diskutera samhällsfrågor. En viktig del av ämneskunnandet i 
samhällskunskap är att kunna belägga och anlägga olika perspektiv vilket 
gjorde att lärarna upplevde att elevernas engagemang svalnade och att 
eleverna upplevde undervisningen frustrerande (Artikel Ib:142-150).  

Utifrån lärar- och elevrösterna i artikeln diskuterade jag det didaktiska 
dilemma som uppstår i att både utveckla elevernas analysförmåga och 
kritiska tänkande, samtidigt som undervisningen inte ska ge upphov till en 
världsbild där individen har väldigt lite att säga till om. Denna mörka, 
realistiska värld är vanlig i de stora globaliseringsfrågorna, där makten är 
starkt snedfördelad. Detta pekade eleverna på när de själva beskrev den 
känsla av maktlöshet de upplevde under det klimatrollspel de deltog i under 
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samhällskunskapsundervisningen. Elevrösterna i artikel II gav alltså visst 
stöd till lärarnas oro att undervisningen kan leda till mindre politiskt 
engagemang hos eleverna. Samtidigt lyfte eleverna flera exempel på att det 
var stora vinster med att släppa sina egna svart-vita bilder och därmed 
kvalificera sin analysförmåga. Att släppa taget om sina egna åsikter och 
utsätta dem för granskning blev nödvändigt enligt eleverna själva: som ”att 
växa upp” (Artikel II:172). Eleverna såg svårigheter i att påverka, men insåg 
samtidigt att deras vidare engagemang måste vila mer på ämneskunnandet, 
snarare än på åsikter.  

Lösningen på det didaktiska dilemmat är långt från självklart, men 
argumentationen i artikel II är att inställningen till dilemmat är beroende på 
hur läraren definierar politiskt engagemang och aktivitet. Om 
undervisningsmålet är att uppmuntra politiskt engagerade elever, i 
ungdomsförbund eller andra politiska organisationer, kan undervisningen 
vara direkt kontraproduktiv, men frågan är dock om det är rimligt att skolan 
ska stå för en politisk skolning. Långt i från alla elever har ett intresse av 
politik och samhällsfrågor på ett sådant engagerat sätt. I artikeln 
argumenteras för att ett mer rimligt mål är att i undervisningen sikta på att 
väcka politiskt intresse hos de som är mindre intresserade. I artikeln 
argumenterade jag för att målet bör vara att uppmuntra ett tänkbart politiskt 
engagemang där eleverna kan beskrivas som ”stand-by-medborgare”. I 
statsvetenskapliga termer är det en grupp av elever som kännetecknas av 
högt intresse men lågt engagemang (Amnå & Ekman 2014). Målet är alltså 
att förbereda eleverna med kunskaper, attityder, förmågor och erfarenheter 
som gör att de kan välja att bli engagerade (jfr Campbell 2012:1). En viktig 
del i utvecklingen mot att vara redo för engagemang i politiska frågor är de 
innehållskunskaper och tankeredskap som diskuteras i Artiklarna I a och Ib. 
Tankeredskap som perspektivtagande öppnar också för att se på komplexa 
frågor ur olika perspektiv, inte minst utifrån aktörer som arbetar med att 
förändra politiska frågor, såsom klimatfrågan eller fattigdomsbekämpning, 
som av eleverna kan uppfattas som svåra att påverka. 

Det dilemma som artikel II belyste är en av de undervisningsutmaningar 
som uppstår i mötet mellan ämneskunnande och engagemang. Eleverna i 
artikeln kom med starka föreställningar om hur de ville förändra världen och 
hur den kunde tolkas. I mötet med samhällsundervisningens tankeredskap 
introducerades eleverna för andra sätt att tänka där framförallt olika 
perspektiv blev utmanande för dem. Det är alltså inte bara andra elevers 
perspektiv som är viktiga för eleverna att möta. Lika viktigt är att också 
möta andra kulturers och andra ideologiska föreställningar än de egna. Det är 
sådana perspektiv som samhällskunskapsundervisningen kan behandla och 
därmed öppna upp elevernas värld för något annorlunda.  Det tycks som om 
processen inte är helt enkel för eleverna att genomgå. Att möta annorlunda 
tolkningar och sätta sina egna föreställningar på prov är utmanande och 
möjligen en ”kränkning av elevernas suveränitet” (jfr Biesta 2006:36). 
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Möjligen är den känsla eleverna beskriver en följd av detta – det är helt 
enkelt påfrestande att bli ifrågasatt. Eleverna såväl som lärarna beskrev dock 
detta som något som måste ske i undervisningen, ett slags nödvändigt ont.  

Undervisningsdilemmat gäller inte bara samhällskunskapsundervisningen 
utan också historieundervisningen. Historikern Richard Hofstadter beskrev 
under det politiska 1960-talet ett behov av mer historiska perspektiv i 
debatten, men insåg också att allt för mycket studier i det komplexa förflutna 
kunde leda till politisk stiltje: 

 
The great fear that animates the most feverishly committed historians is that 
our continual rediscovery of the complexity of social interest, the variety of 
roles and motives of political leaders, the unintended consequences of 
political action, the valid interest that have so often been sacrificed in the 
pursuit of other equally valid interests may give us not only a keener sense of 
the structural complexity of our society in the past, but also a sense of the 
moral complexity of social action that will lead us toward political 
immobility. (Hofstadter 1968:465-466) 
 
 Det förflutna erbjuder gott om tolkningsmöjligheter och exempel på hur 

saker och ting inte blev som det var tänkt, vilket kan leda oss till försiktighet 
och obeslutsamhet. Politik, å andra sidan, handlar om det motsatta: tron på 
människors möjlighet att påverka. Historia kan bli ”visionens fiende” som 
Hofstadter och andra historiker uttryckt det (Wood 2008:15-16). Denna 
dubbelhet, att både kunna analysera och tolka med hjälp av ämnena, 
samtidigt som engagemanget också ska erbjudas utrymme är alltså ett 
dilemma som gäller båda ämnena.  

Artikel III: Samhällskunskaps- och historieundervisning 
i diskurs och ämnesplaner 
Under arbetet med artikel II förändrades förutsättningarna för 
gymnasieskolans samhällskunskapsundervisning genom en ny läroplan och 
de nya ämnesplaner som infördes 2011. Förändringarna och de frågor som 
diskuterades i artikel II, det vill säga spänningen mellan kunskap och 
engagemang, väckte ett intresse att undersöka hur de nya läroplanerna 
formulerade sig kring ämneskunnande och dess relation till medborgar-
bildning. En viktig förändring i den nya läroplanen var att skolans 
förberedelser för samhällslivet tydligare skrevs fram som ett skol-
övergripande ansvar, med särskild betoning på förberedelser för yrkeslivet. 
Skrivningarna i den nya ämnesplanen för samhällskunskap hade förändrats 
radikalt från de senaste skrivningarna 2000 och medborgarbildningen hade 
fått träda tillbaka. I läsningen av de nya ämnesplanerna framstod istället 
historieämnet, genom sin ämnesplan, som det ämne som ägnade mer 
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utrymme åt medborgarbildningsperspektiv. Detta blev upprinnelsen till 
artikel III, en jämförelse av historie- och samhällskunskapsämnenas 
didaktiska diskurs och de nya ämnesplaner som trätt i kraft i gymnasie-
skolan.  
 Den didaktiska diskursen i respektive ämne samt kursplanerna jämfördes 
utifrån fyra jämförelsegrunder: innehåll, ämnesspecifika förmågor, 
temporalitet och medborgarkompetens. I den ämnesdidaktiska diskursen 
beskrev jag att samhällskunskap och historia framstår som mycket lika vad 
gäller resonemang om medborgarkompetens och temporalitet. Båda ämnenas 
didaktik riktar intresset mot elevernas medborgarkompetens i form av att 
kunna använda sina kunskaper för att förstå det omgivande samhället och 
kvalificera ett möjligt politiskt handlande där eleverna kan förstå andras sätt 
att tolka det förflutna och nutiden. De båda diskurserna understryker också 
människan som ett subjekt i både historiska och samtida processer.  

I diskursen finns också ett liknande förhållande till då-nu-sedan, där de tre 
temporala dimensionerna ses som en helhet för att ge perspektiv och eller 
hantera osäkerheter i framtidsfrågor. Inom den historiedidaktiska diskursen 
betonas dock att förstå det förflutna på sina egna villkor, medan 
samhällskunskapsdiskursen mer tar fasta på historiska förutsättningar. Den 
främsta skillnaden i diskurserna rör innehåll och förmågor. Förmågorna är 
ofta uttryckta på ett likartat sätt, men inom historiedidaktik finns en lång 
forskningstradition kring tankeredskap som eleverna behöver för att utveckla 
förmågorna. Den historiedidaktiska diskursen präglas också av ett större 
ifrågasättande av innehållet i form av kanonberättelser medan samhälls-
kunskapsdiskursen ofta tar innehållsfrågor för givna. De båda diskurserna är 
dock lika i det att de talar om konstruerade världsbilder där olika 
verkligheter kan beskrivas utifrån olika ideologiska motiv. I övergripande 
termer delar alltså diskurserna mycket av resonemangen om användbarhet 
för elevernas samhälleliga liv och att ämnenas disciplinära förmågor kan 
bidra till att utveckla ett självreflekterande förhållningssätt hos eleverna.  

De två ämnena som träder fram i gymnasieskolans nya ämnesplaner 
framstår emellertid som mycket olika. Historieämnets ämnesplan har 
framskrivna formuleringar om att ämnet handlar om människor här och nu, 
och användbarhet står i fokus: användbarhet för eleverna själva att 
kvalificera sitt historiska tänkande och göra paralleller till sin egen tid och 
inför framtiden samt förstå hur andra använder historia. I samhälls-
kunskapens ämnesplan är denna användbarhetssida nedtonad och det 
samhällsvetenskapliga arbetssättet framstår som det mest centrala. 
Användbarheten för eleverna begränsas till en källkritisk inställning till 
information och att göra sin röst hörd i samhällslivet genom att använda 
denna informationskompetens. Historieämnets ämnesplan skriver fram att 
människor är delaktiga i de historiska processerna, att hon är ett subjekt. 
Människan i samhällskunskapsämnet framstår mer som en betraktare av 
samhällslivet. Begreppet historiemedvetande blir i historieämnet styrande för 
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urvalet och det centrala innehållet problematiseras då det i stor utsträckning 
ger västerländska perspektiv. Samhällskunskapsämnets centrala innehåll 
problematiseras inte och begrepp som kan hjälpa lärare att strukturera 
innehållet saknas. I själva verket läggs ytterligare raster på det centrala 
innehållet genom att ämnesplanen skriver fram att samhället ska studeras ur 
historiska, politiska, ekonomiska och sociala perspektiv och med lokala, 
nationella och globala aspekter. Historieämnets ämnesplan har en 
framskriven redskapslåda där orsaker-konsekvenser (inklusive struktur-
aktör), historiska belägg, historiskt perspektivtagande och kontinuitet-
förändring är de mest centrala. Återkommande är att historieämnet är en 
konstruktion och att begrepp såsom historiebruk kan hjälpa eleverna att 
förstå detta. Samhällskunskapsämnet å sin sida har också redskap som lyfts 
fram, men redskapen (som orsaker och konsekvenser) blandas med olika 
innehållsbegrepp som makt, demokrati och mänskliga rättigheter. 
Samhällsvetenskapliga modeller, metoder och teorier lyfts speciellt fram 
som särskilt viktiga i utvecklandet av elevernas förståelse för samhällsfrågor. 
Dock saknas begrepp som struktur-aktör vilket därmed inte verkar vara 
kännetecknande för samhällsvetenskaplig tolkning och analys. Vidare lyfts 
historieämnet fram som ett aktualitetsämne där nutiden är en del av en 
temporal helhet som innefattar det förflutna såväl som framtiden. I 
ämnesplanen är det framskrivet att historia dels ska förstås på sina egna 
villkor (det unika), men att historia också kan användas för att generalisera 
om våra samhällens framväxt och deras möjliga framtid. 
Samhällskunskapsämnet framstår som fast rotat i nutiden där historiska 
perspektiv ställs på samma nivå som ekonomiska och politiska perspektiv på 
samhällsfrågor för att förklara varför saker och ting är som de är. 
Framtidsperspektiven är mycket svagt framskrivna i den 
samhällsvetenskapliga ämnesplanen – i själva verket nämns framtiden bara i 
samband med att ämnesplanen i samhällskunskap diskuterar historie-
medvetande. 

I artikel III argumenterar jag för att samhällskunskapsämnets nya 
ämnesplan för gymnasiet är mycket problematisk och att de båda 
ämnesplanerna måste förstås i ljuset av ämnenas olika grad av didaktisering 
(jfr Ongstad 2006:35-36). Den historiedidaktiska diskursen har kommit 
längre och har genom forskning och utveckling av ”dynamiska begrepp” 
(Löfström 2014) såsom historiska tankeredskap, historiemedvetande och 
historiebruk gett upphov till ett språk som kan användas för att teoretiskt och 
praktiskt vidareutveckla undervisningen i historia, inte minst i att binda 
samman de didaktiska frågorna om syfte och kunskapsinnehåll. 
Samhällskunskapsdiskursen är betydligt mer spretig och vittnar om en svag 
ämnesdidaktisk tradition. I artikeln resonerade jag i termer av att det är 
rimligt att anta att det ojämna styrkeförhållandet fått avtryck i 
ämnesplanerna. I ämnesplanen för historia återfinns stora delar av den 
ämnesdidaktiska diskursen med starka band mellan ett historiskt 
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ämneskunnande och hur detta kan spela roll för eleverna i deras samhällsliv. 
Ämnesplanen för samhällskunskap uppvisar istället svaga band mellan 
ämneskunnande och användbarhet utanför klassrummet. Ämnesplanen för 
samhällskunskap lägger med andra ord en stor tonvikt på kvalifikation. 

Samhällskunskapsämnets nya ämnesplan utmanar samhällskunskaps-
didaktiken då den riskerar att reducera samhällskunskap till enbart ett 
vetenskapligt ämne. Det samhällsvetenskapliga tänkandet är en viktig del av 
ämnet, men utan kopplingar till elevernas eget liv och det samhälle som de 
själva lever i, riskerar undervisningen att framstå som mindre 
meningsskapande än vad den potentiellt kan vara (jfr Barton 2009). I 
förlängningen argumenterar jag för att ämnets legitimitet kan komma att 
påverkas: om samhällskunskap är en miniversion av de akademiska ämnena, 
varför ska då elever utanför det samhällsvetenskapliga programmet läsa 
kurser i samhällskunskap? Slutsatsen är att det samhällskunskapsdidaktiska 
forskningsfältet behöver diskutera och utveckla egna ”dynamiska begrepp” 
för att legitimera och utveckla skolämnet samhällskunskap. En början kan 
vara att genom komparativ ämnesdidaktik (Schnack 1993) undersöka hur 
ämnen i nära kontext (Christensen 2012) hanterar de didaktiska frågorna – 
inte minst varför och vad.  

Artiklarna Ia och Ib är försök till att påbörja en sådan diskussion om 
”dynamiska begrepp” i form av samhällsvetenskapliga tankeredskap. Vid 
jämförelserna med historieämnet i artikel III argumenterade jag vidare för att 
begreppet historiemedvetande öppnar för viktiga frågor som också rör 
samhällskunskapsämnet. Historiemedvetandebegreppet i form av en process 
”genom vilken den samtida människan orienterar sig i tid, i ljuset av 
historiska erfarenheter och kunskaper, och i förväntning om en specifik 
framtida utveckling” (Karlsson 2004a:45-46, jfr Nordgren 2006, Aronsson 
2004:68, Jensen 1997:50-52) innefattar rimligen inte bara historiskt 
ämneskunnande utan också kunskaper och förmågor förknippade med andra 
vetenskapliga fält. Om skolans roll är att utveckla elevernas kunnande och 
möjliggöra ett deltagande i samhällslivet samt skapa förutsättningar att möta 
framtiden har samhällskunskap och historia särskilda bidrag i form av att 
utveckla elevernas förmåga att ”tänka samhällskunskap” och ”tänka 
historia”. I artikel III föreslår jag att historiemedvetandebegreppet kan 
fungera som en utgångspunkt i att undersöka hur elevers uppfattningar om 
samhället påverkar deras orientering mot framtiden. I artikeln introducerar 
jag begreppet ”civic consciousness”, möjligen samhällsmedvetande eller 
samhällsuppfattning på svenska, som ett tänkt ”dynamiskt begrepp” att 
utveckla.  
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Artikel IV: Kan vi tala om ett ”civic consciousness”? 
Upprinnelsen till artikel IV var frågan om samhällskunskapens roll i att 
utveckla och kvalificera elevernas historiemedvetande. Kommentar-
materialet för gymnasieskolans samhällskunskapsämne beskriver historie-
medvetande och dess vikt för samhällskunskapsämnet i några korta rader:  

För att förstå och kunna analysera dagens samhälle är ett historiemedvetande, 
kunskaper om samhällets framväxt, väsentligt. Kunskaper om det förflutna 
kan också vägleda människor inför kommande beslut. (Skolverket 2011b:6) 

 
Lydelsen i styrdokumenten för samhällskunskap ger dock ingen fördjupning 
i vad som menas med ett historiemedvetande utan konstaterar att det är 
kunskaper om hur samhället vuxit fram. Samhällskunskapsämnet verkar inte 
heller vara en del av ett historiemedvetande utan det är något som eleverna 
verkar behöva ha med sig in i samhällskunskapsstudierna. För att fördjupa 
förståelsen av vad ett historiemedvetande kan vara och dess tänkbara 
kopplingar till samhällskunskapsundervisning fick jag vända mig till 
historiedidaktisk teori. 

Historiemedvetande handlar i stor utsträckning om meningsskapande. 
Enligt historiemedvetandeteorin är alla rustade med ett historiemedvetande, 
utvecklat eller inte, och använder historia för att förstå sig själva och det 
omgivande samhället. I en samtidig process tolkar människor det förflutna, 
försöker förstå det samtida och orientera sig mot en framtid som är okänd (se 
t.ex. Jensen 1997, Nordgren 2006). Att tolka det förflutna, förstå det samtida 
och orientera sig mot framtiden är en ständigt pågående process som 
människor är involverade i, men inom den historiedidaktiska diskussionen 
har intresset primärt riktat sig mot hur skolans historieundervisning kan 
bidra till att kvalificera elevernas historiemedvetande. I denna kvalifikation 
spelar historiska tankeredskap en viktig för roll att göra mer empiriskt 
grundande historiska tolkningar (se t.ex. Nordgren & Johansson 2015), men 
samtidigt finns en dimension av historiemedvetande som handlar om 
människors försök att skapa mening, med eller utan förankring i det vetande 
som produceras inom historieämnet som vetenskaplig disciplin.  Som 
människor försöker vi skapa mening genom vår förståelse av omvärlden – 
berättelser om det förflutna eller det samtida blir meningsbärande genom de 
budskap de förmedlar. En strikt historievetenskaplig tolkning kommer till 
sist att adressera frågor om moral och ideologi (”den etiska dimensionen”). 
Elevernas föreställningar om världen blir här en viktig ingrediens i 
forskningens förståelse av vilken mening de skapar av det som sker i 
undervisningen. Denna form av meningsskapande är en vidare form än att 
skapa intern mening av ett historiskt material (”sense making” i form av att 
en fråga till exempel är logisk). Meningsskapande refererar här till extern 
mening, det vill säga betydelsen för subjektet som möter den historiska 
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frågan (”meaning making”). Patrik Johansson (2014) visar i sin licentiat-
uppsats hur detta sker när eleverna arbetar med källor i historie-
undervisningen. I klassrummet arbetar de mycket med ”sense making” och 
när eleverna är själva med källorna försöker de koppla uppgiften till sina 
egna liv, det vill säga ”meaning making”. Jörn Rüsen (2005) menar att 
historieundervisningens uppdrag är att hjälpa eleverna att utveckla en 
narrativ kompetens att konstruera sammanhängande berättelser som är både 
baserade i historisk kunskap och normativa positioner.  

Som tidigare beskrivits (artikel III) är historiemedvetande det styrande 
målet med historieundervisningen i skolan och inom diskursen beskrivs 
elevernas utvecklande av ett historiemedvetande som viktigt, inte minst för 
att ge eleverna verktyg att använda i sitt politiska deltagande (Karlsson 
2011). Historiemedvetande är i artikel IV förstått som en övergripande 
process som inte nödvändigtvis enbart är en del av historieundervisningen. 
Det är alltså rimligt att anta att när eleverna försöker skapa mening kring sin 
omvärld innefattar deras tolkningar inte bara det förflutna utan också 
samtiden – särskilt de tillgängliga ideologiska vägar som ger mycket olika 
framtider. Ingen kan heller fly det omgärdande samhället, lika lite som 
någon kan fly den historia vi är en del av. Det finns komponenter som är en 
del av vårt sätt att sätta samman då-nu-sedan som inte nödvändigtvis är 
kopplade till ämneskunnandet i historia. Jag är långt ifrån ensam om att 
påpeka detta, men tidigare teoretiker som Bernard Eric Jensen (1997) har 
framförallt försökt slå fast att historiemedvetandebegreppet suddar ut 
ämnesgränserna och att historia och samhällskunskap därför bör slås 
samman.   
 Utifrån Jörn Rüsens (2005) och Klas-Göran Karlssons (2011) 
formuleringar om att eleverna i (historie-)undervisningen behöver kvalificera 
sin förmåga att skapa sammanhängande berättelser som hjälper dem att 
politiskt, moraliskt och identitetsmässigt orientera sig i framtidsfrågor, 
diskuterar jag huruvida historieämnet är ensamt om att bidra till elevers 
orientering mot möjliga framtider. Jag argumenterar för att det finns många 
likheter mellan historie- och samhällskunskapsämnenas roll i denna process 
och att det finns ett särskilt ämneskunnande som samhällskunskaps-
undervisningen kan bidra till elevernas orientering mot olika framtider.  

Forskningsuppgiften i Artikel IV bestod i att undersöka om det finns 
något av vikt i elevernas bild av sin samtid, sin framtid och sin historia som 
kunde sätta ljus på det kunnande som elever behöver för att få perspektiv på 
framtiden. Syftet var att försöka lyfta historiemedvetande bortom ett 
historieämnesfokus – finns det delar av elevernas  bilder av sin omvärld som 
berör samhällskunskapens poängtering av nuet (Christensen 2011, Artikel 
Ib)? Inom samhällskunskapsdidaktiken har diskussioner kring menings-
skapande sidor av ämnet inte varit lika omfattande som inom 
historiedidaktiken (jfr artikel III). Artikel IV ska ses som en försiktigt 
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trevande undersökning i hur meningsskapandet och kopplingen till en större 
medvetenhet skulle kunna se ut.  
 I elevernas utsagor om sin samtid och framtid framkom tre viktiga 
aspekter. För det första var elevernas förståelse av historien, samtiden och 
framtiden starkt värdeladdad. Det var starkt normativa uttalanden om 
demokratin som framträdde, särskilt i deras framtidsbilder som ofta beskrevs 
utifrån ”jag hoppas” eller ”jag är rädd för att”. För det andra var eleverna i 
sina samtida och framtida perspektiv processinriktade, det vill säga de såg 
sig själva som en del i en process från nu till sedan. De historiska 
perspektiven var mer statiska och inte lika processinriktade. För det tredje 
betonade de vikten av sin egen medverkan i hur det ska bli. De poängterar 
sina egna politiska ställningstaganden och vikten av engagemang. 
Sammantaget gav de en klar bild av att vara rotade i sin samtid. De 
historiska referenserna i materialet var få innan de explicit blev ombedda att 
beskriva hur de menade att den historiska utvecklingen påverkar oss 
människor. 
 Slutsatsen i artikelns diskussion var att samtidens perspektiv spelar en 
stor roll i bilden av framtiden och att eleverna försöker skapa en intern 
mening med frågorna, vilket betydde att elevernas egna åsikter spelade en 
stark roll när de försökte tänka kring nutid och framtid. De är alltså 
ideologiskt präglade även om eleverna inte alltid kan artikulera vilket 
ideologiskt ställningstagande de har. Det finns goda skäl att tro att eleverna 
behöver utveckla sitt ämneskunnande inte bara i historiska frågor utan också 
i samtida frågor för att kunna få mer kvalificerade perspektiv på framtiden 
och orientera sig mer medvetet där de på ett mer tydligt sätt kan få syn på 
sina egna ideologiska ställningstaganden. Därmed finns det fog att säga att 
eleverna kan använda samhällsvetenskapliga tankeredskap såväl som 
historiska tankeredskap för att göra bättre tolkningar av det förflutna och det 
samtida. Denna poäng är viktig: historiemedvetandetraditionen poängterar 
ofta tolkningen av det förflutna, medan jag i artikeln lyfter fram att 
historiemedvetandeprocessen också innehåller en tolkning av det samtida. 
De samhällsvetenskapliga tankeredskapen kan här fylla en roll i den 
tolkningsprocessen. 

I historieundervisningen är samtiden ofta utmålad som ett slags hot för 
den historiska förståelsen i form av presentism (se t.ex. Seixas 1998), men 
samtiden kan också tolkas på sina egna villkor med hjälp av 
samhällsvetenskapliga tankeredskap. En delkomponent i historiemedvetande 
är alltså samtidsperspektiven och elevernas tolkning av det omgivande och 
nutida samhället. Denna delkomponent kallade jag ”civic consciousness”, 
möjligen samhällsmedvetande eller samhällsuppfattning på svenska. 
Begreppet refererar till bredare medvetenhet om socialt och politiskt ansvar 
och innehåller inslag av förnuft, självreflektion och deltagande kring 
politiska, sociala och ekonomiska frågor. Jag argumenterade också för att 
begreppet civic consciousness kan vara ett sådant ”dynamiskt begrepp” (jfr 
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Löfström 2014) som kan kasta ljus över den mening som eleverna försöker 
skapa kring det samtida samhället. De starka ideologiska perspektiven som 
framkom i elevernas berättelser visar också betydelsen av att undersöka de 
historiska berättelsernas ideologiska dimension: om eleverna har normativa 
raster för att förstå sin samtid är de rimligen också viktiga i elevernas 
förståelse av det förflutna.  
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Avslutande diskussion 

Avhandlingens övergripande syfte är att utifrån ämnesplaner, ämnes-
didaktisk diskurs, lärare och elever analysera och diskutera historie- och 
samhällskunskapsämnenas roll och relation till elevernas medborgarbildning. 
Avhandlingens syfte operationaliseras genom följande fråge-ställningar: 
 
 

• Hur kan ett ämneskunnande i gymnasieskolans samhällskunskaps- 
respektive historieämne beskrivas och förstås i relation till det 
gemensamma uppdraget att bidra till elevernas medborgarbildning? 

• Hur kan gymnasieskolans uppdrag att, genom samhällskunskaps- 
och historieundervisningen, bidra till elevernas medborgarbildande 
utvecklas och kvalificeras? 

• Kan historiedidaktisk begreppsbildning bidra till att utveckla ett 
ämnesdidaktiskt språk om medborgarbildning som är relevant för 
samhällskunskapsämnet? 

 
En teoretisk utgångspunkt i avhandlingen är att utbildning återspeglas i tre 
dimensioner: socialisation, kvalifikation och subjektifikation. Biestas (2006, 
2011a, 2011b) dimensioner rör skolan generellt, men kan också användas för 
att diskutera samhällskunskaps- och historieämnenas roll i elevers 
medborgarbildning. Detta gäller särskilt ämnenas bidrag till elevernas 
kvalifikation och subjektifikation. Det är dessa dimensioner som 
avhandlingens delstudier särskilt berört. 

Ämneskunnande i historia och samhällskunskap i 
relation till medborgarbildning 
Hur kan då ämneskunnandet i historie- och samhällskunskap och dess 
relation till medborgarbildning förstås? Kvalifikationsdimensionen handlar 
om de kunskaper och förmågor som eleverna ska erövra genom 
undervisningen i historia och samhällskunskap. Kvalifikationen syftar till att 
förbereda eleverna för ett yrkesliv, för vidare studier och för ett liv som 
samhällsmedlemmar. Inom ramen för historia och samhällskunskap finns 
särskilda kunskaper och förmågor som kan vara användbara för elevernas 
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roll som medborgare då dessa är de mest framträdande ämnena i elevernas 
möte med samhällslivet: det samtida och det förflutna. Ur ett teoretiskt 
perspektiv är det de temporala dimensionerna då-nu-sedan som binder 
samman vår förståelse för omvärlden (jfr Rüsen 2005). Få frågor som rör 
mänskliga erfarenheter kan studeras utan att inbegripa de historiska 
dimensioner som ligger bakom och de historiska erfarenheterna påverkar 
vårt sätt att se på framtiden. Men innebär det att samhällskunskap och 
historia är helt lika och borde studeras som en helhet i skolan, vilket Bernard 
Eric Jensen (1997) hävdat? Det finns en styrka i att se ämnena i ett 
helhetsperspektiv, men det finns också en risk att ämnenas särskilda 
kunskaper och förmågor blir osynliggjorda för eleverna.  

I historieämnet finns ett särskilt ämneskunnande som kan användas för att 
förstå och tolka det förflutna i relation till det nutida (jfr Seixas & Morton 
2012). Det innefattar förståelse att historien skapar oss och att vi skapar 
historien (Jensen 1997, Karlsson 2004a). Ett viktigt perspektiv är att 
ingenting i det förflutna var givet: likt oss stod människor inför beslut och 
dessa måste tolkas utifrån de då levande människornas samtid och kontext 
(jfr Barton 2012a). Historien är så att säga både nära och fjärran. Historiska 
studier kan bidra till en bättre förståelse av det förflutna och ifrågasätta vårt 
sätt att se på det förgångnas människor och de val de stod inför. Historien är 
inte enkel. Det är inte enkelt att peka ut linjära samband mellan vår nutid och 
de historiska förutsättningarna. Det går inte bara att hämta godbitarna och 
använda historien som ett enkelt redskap för att förklara vår samtid (jfr 
Wood 2008:40-61). Historien är med andra ord inte en linjär utveckling mot 
en allt bättre värld utan betydligt mer komplex. Denna komplexitet kan 
tydliggöras genom historiska tankeredskap, vilket visats i flertalet studier (se 
t.ex. Lee 2005 & 2006, Seixas 2002). Men om det ska bli användbara 
verktyg måste den som undervisar ha ett både brett och djupt 
ämneskunnande för att tolka historien på dess egna villkor, det krävs alltså 
en utbildning i historia. Utan djupa historiska kunskaper historien möjligen 
pedagogisk att använda för att visa att samtiden kan speglas i det historiska, 
men det finns en risk att framställningen blir nyansfattig om allt för enkla 
samband mellan samtid och dåtid görs. Samtidigt finns en tendens i 
ämnesplanerna att historieundervisningen blir det enda ämnet som på något 
sätt kan förklara vår komplexa nutid (jfr artikel III). Detta kan ses som 
problematiskt. Att förstå sin samtid innefattar inte bara blickar bakåt och 
framåt genom historieundervisning, utan lika mycket om att tolka och 
analysera samtiden. Detta görs inte bara genom ett historiskt 
ämneskunnande. 

En av avhandlingens ambitioner är att genom samhällsvetenskapliga 
tankeredskap begreppsliggöra vad som innefattas i ett ämneskunnande inom 
ramen för samhällskunskap. De samhällsvetenskapliga redskapen sätter 
större fokus på de politiska tolkningarna: ideologins och kulturens betydelse 
för vårt sätt att tolka omvärlden (jfr artikel IV). De samhällsvetenskapliga 
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tankeredskapen är också annorlunda än de historiska genom att de mer utgår 
från samtidsperspektiven, något som kan gå förlorat om undervisningen 
bedrivs av någon utan djupa kunskaper om samtidens politik och ekonomi, 
det kräver därmed en utbildning i samhällsvetenskapliga ämnen. Dock finns 
ett särskilt värde i att släppa nutidsperspektiven, kanske bäst sammanfattat i 
ett citat som tillskrivs den franske medeltidshistorikern och medgrundaren 
till Annallesskolan Marc Bloch: ”för att förstå vår samtid måste vi kliva ur 
den” (för Blochs resonemang, se Bloch 1992:32-36). 

Jag argumenterar alltså för att det finns ett särskilt ämneskunnande i 
historia respektive samhällskunskap som kan användas för att ge perspektiv 
och nyans till världen omkring oss. Perspektiven i ämnena är olika, men de 
bidrar tillsammans till elevernas medborgarbildning. Detta särskilt genom 
ämnenas gemensamma utgångspunkt i det samtida: på ett sätt kan vi säga att 
samtiden är det enda som finns. Det förflutna har varit och framtiden vet vi 
mycket lite om. Det är i denna samtid våra elever befinner sig, mellan det 
förflutna och framtiden. Historieämnet kan erbjuda ett särskilt bidrag i form 
av att hjälpa eleverna att förstå hur det förflutna är djupt meningsskapande 
för vårt sätt att se på nutiden och framtiden: hur det förflutna spelar roll för 
människor. Samhällskunskapsämnet kan bidra med redskap för tolkning och 
förståelse av vår samtid och framtid och hur beroende vår tolkning är av 
olika perspektiv, inte minst ideologiska. Eleverna i artikel II vittnar om att 
processen mot mer kvalificerade och nyanserade analyser är krävande, men 
också utvecklande. De normativa utsagor som blir tydliga hos eleverna i 
artikel IV visar att undervisningen kan ge fler perspektiv än de som eleverna 
har med sig när de kommer till skolan.  

De kunskaper, förmågor, attityder och erfarenheter eleverna utvecklar och 
möter i undervisningen kan också ha betydelse för deras sätt att skapa 
mening i sina egna liv och i sina liv i det gemensamma. Den process som 
historiemedvetande beskriver innehåller detta meningsskapande där det 
förflutna och samtiden binds samman med våra förväntningar inför 
framtiden. Historieundervisningen handlar med andra ord inte bara om 
kvalifikation i form av mer konsekventa och logiska tolkningar av samhället 
och historien omkring oss. Kvalifikationen riktar sig också mot att frigöra 
eleverna och få dem att engagera sig i en förändring av samhället omkring 
dem, vilket också uttryckligen är ett av målen med undervisningen i 
samhällskunskap och historia. Men om eleverna ska kunna förverkliga detta 
krävs att undervisningen också bjuder in dem till diskussioner där deras 
röster får höras och där de inte bara erbjuds färdiga svar på historiska och 
samhälleliga frågor. Vi vet också sedan tidigare att valet av frågor är viktiga: 
meningsskapande sker särskilt när frågorna är autentiska och berör elevernas 
värld (Parker 2003, 2008, 2010c, jfr Johansson 2014). Lärarens ansvar är 
vidare att föra in frågor i undervisningen som är viktiga för elevernas 
framtid, alltså frågor som inte nödvändigtvis är de som eleverna själva väljer 
(Parker 2003:161, Kahne & Westheimer 2006). 
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I skolan kan samhällskunskap och historia ses som ämnen med ett 
gemensamt mål att utveckla elevernas förmåga att ta sig an världen i termer 
då-nu-sedan. Det ämnesspecifika ämneskunnandet i form av tankeredskap är 
olika och att sudda ut gränserna mellan ämnena riskerar att osynliggöra det 
särskilda ämneskunnande varje disciplin bidrar med. Att studera historiska 
processer och använda historien för att förstå sin samtid kräver ett historiskt 
kunnande. Att se samhälleliga processer och förstå sin samtid kräver ett 
samhällsvetenskapligt tänkande. Ämnena är alltså komplementära på det sätt 
som tidigare beskrivits (jfr Christensen 2012 & Jensen 2012) vad gäller 
ämneskunnande, men tangerar varandra i medborgarbildning. 
Utbildningshistoriskt finns en konkurrens mellan ämnena (se t.ex. Karlsson 
2004b), men medborgarbildning kan också ses som ett gemensamt uppdrag, 
inte ett konkurrerande. 

Att kunna använda ämneskunnandet är mer än att bara vara en 
minihistoriker eller ministatsvetare (jfr Lee 2005). Att använda 
ämneskunnandet kan ha ett egenvärde, men om skolan också ska bidra till 
medborgarbildning måste det vetenskapliga kunnandet riktas mot eleverna 
där historia och samhällskunskap bidrar till ett användbart förflutet och ett 
användbart nu.  Om så sker kan eleverna ta sig an de frågor som är 
betydelsefulla för eleverna själva och för det gemensamma: att förstå hur vi 
själva och andra använder historiska och ideologiska föreställningar för att 
bygga identiteter och samhörighet, men också hur identiteter och 
samhörighet skapar konflikter gentemot andra. Utbildningen i historia och 
samhällskunskap kan på detta sätt syfta till att utveckla elevers 
ämneskunnande i att tolka och förstå det förflutna och sin samtid för att rusta 
dem för det de möter i livet utanför skolan. Vårt föränderliga samhälle 
behöver kompetenta och självreflekterande medborgare. Samhällskunskap 
och historia – med sitt kunskapsinnehåll och tankeredskap för att tolka och 
förstå – är viktiga i den processen. Om ämnena bara legitimeras utifrån 
vetenskapssamhällets behov av kritisk granskning faller meningsskapandet 
för de flesta eleverna. I ämneskunnandet finns redskap för det verkliga livets 
utmaningar som kan användas för att skapa och bryta ner berättelser om dem 
själva. 

Medborgarbildning: möjligheter och utmaningar i 
undervisningen 
Samtidens samhälle är ingen färdig enhet. Den är ständigt stadd i förändring 
(jfr Solhaug 2013) och användandet av historiska erfarenheter är föränderligt 
eftersom vi människor försöker skapa en förståelse för nuet (jfr Karlsson 
2004a). I och med det är socialisationsdimensionen också förhandlingsbar, 
inte minst i klassrummet där till exempel nationalstatens roll kan diskuteras. 
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Trots att nationalstaten på många sätt utsätts för tryck av globalisering, 
mångkulturalitet och individualisering är den ändå den gemenskap som 
eleverna primärt kommer att tillhöra – oavsett om de tycker det är bra eller 
dåligt (jfr Børhaug 2012 & Ljunggren 2012). Det behöver inte innebära att 
det är den enda gemenskapen, utan det kan finnas ett behov av att förbereda 
sig för andra, mer kosmopolitiska, gemenskaper. Utvecklingen mot ett allt 
mer mångkulturellt samhälle ställer också krav på vidgade vyer och en 
omförhandling av inrotade föreställningar om vad gemenskapen är och hur 
den ska byggas vidare. Om skolans undervisning ska bidra till 
medborgarbildning behöver eleverna själva vara med i konstruktionen av det 
samhälle de lever i och på ett eller annat sätt legitimera den demokratiska 
stat de lever i. Om vi som människor inte ser oss själva som en del av 
gemenskapen finns ingen anledning att bidra till det gemensamma – inte 
minst i det enkla att betala skatt (jfr Rothstein 2003). Tomas Englunds 
(1986ab, 1988, 1994, 1997, 2005) kritik mot skolans betoning av 
socialisation till rådande ordning är i min mening befogad – det finns en risk 
att undervisningen ger en monolitisk bild av hur samhället bör vara som inte 
alltid inbjuder eleverna till en förhandling om de värden som skolan är satt 
att upprätthålla. Å andra sidan är det inte nödvändigtvis bara en överföring 
av värden som sker i skolan. I denna avhandlings delstudier finns gott om 
exempel på variation – skolans verklighet låter sig med andra ord inte 
sammanfattas i kritiska studier av läro-, ämnes- eller kursplaner.  

Om undervisningen ska syfta till medborgarbildning behöver eleverna 
bjudas in till undervisningen och inte enbart möta monolitiska sanningar. 
Genom att lyssna till elevers tankar om samhällslivet kan undervisningen 
erbjuda dem möjlighet att forma sina egna liv och göra sig självständiga i 
relation till samhällsordningen, själva motsatsen till socialisation. 
Utbildningen kan ge nya perspektiv och lösa upp föreställningar som elever 
har med sig in i klassrummet, vilket bland annat eleverna i artikel III vittnar 
om. Ett viktigt inslag i detta är att låta eleverna möta andra bilder än sina 
egna och möta världen som en plats av mångfald, pluralitet och skillnad i 
vad som kan kännetecknas som motstånd. Ett motstånd där mångfalden av 
röster inte handlar om att spegla sina egna åsikter, utan om att möta andras 
och därmed störa den egna bilden (jfr Biesta 2006:34-36). 

I mötet mellan kvalifikations- och subjektifikationsdimensionerna finns 
en motsättning där historia och samhällskunskap som vetenskapliga 
traditioner kan ge de rätta svaren och därmed inte tillåta eleverna att ”bryta 
in” som subjekt då tolkningarna redan är färdiga och eleverna inte får någon 
möjlighet att på lika villkor möta historiska och samhällsvetenskapliga 
tolkningar. För Biesta (2006) och Englund (1999, 2000a, 2000b, 2004, 2006) 
tycks detta kunna undvikas genom deliberativ undervisning där mötet mellan 
olika tolkningar öppnar för diskussioner utan facit. En sådan undervisnings-
form är viktig, men det går också att argumentera för att samhällskunskaps- 
och historieämnena kan bidra till att låta eleverna möta motstånd genom 
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ämnenas tolkningar av världen. Tolkningarna, analyserna och den kritiska 
granskningen kan alltså vara viktiga komponenter för att hjälpa eleverna att 
utvecklas som politiska varelser, förstå sin samtid och se sig själva som 
deltagare i densamma (jfr Biesta 2011a:32). Deliberativ undervisning har en 
plats, särskilt då många frågor om vår gemensamma framtid inte enbart kan 
besvaras av ämnesexperter, frågorna är ofta av värderande art: hur vill vi 
som medborgare att samhället ska se ut i framtiden? Kunskaperna och 
förmågorna som återfinns i historia och samhällskunskap kan dock hjälpa 
eleverna att kvalificera sitt tänkande kring sådana frågor. 

Samhällskunskap och historia är två skolämnen där tolkningen spelar en 
central roll. Ämnena behöver därmed inte erbjuda enbart fasta tolkningar 
eller svar, utan kan bjuda in till diskussioner där olika tolkningar kan göras 
av historiska eller samtida händelser. Motståndet som ämnena kan erbjuda är 
att visa de vetenskapliga tolkningar som finns och hur de arbetas fram. 
Tankeredskap är viktiga att arbeta med för att eleverna ska förstå vilka 
tolkningar vetenskapssamhället erbjuder kring det förflutna och det samtida. 
Likaså finns inom de historiska och de samhällsvetenskapliga tolkningarna 
teorier och modeller som kan verka som ett motstånd som eleverna kan möta 
i klassrummet. Det kan röra sig om till exempel klass- och genusteorier som 
är utmanande för elevernas egna ställningstaganden och därmed öppnar upp 
för eleverna att störas i de bilder de har med sig, bilder som i artikel Ia och 
Ib beskrevs som svart-vita bilder. På ett liknande sätt kan diskussionerna om 
demokratisyn, eller värdegrund, inbjuda till andra perspektiv och inte enbart 
en socialisation till rådande ordning. Samhällskunskap och historia kan med 
andra ord måla världen i fler nyanser och därmed stå för pluralitet, mångfald 
och skillnad. Det är detta som är det kritiska tänkandets kärna: att få syn på 
olika sätt att tolka världen. Det okända som eleverna kan möta som motstånd 
i undervisningen behöver inte bara komma från andra elevers tankar utan 
också från den kunskap och de perspektiv som finns inom ämnenas 
kunskapsområden (jfr Biesta 2011a:32). 

Ämneskunnandet i historia och samhällskunskap integreras med en vidare 
användning i denna betydelse. Kunskaperna, förmågorna, attityderna och 
erfarenheterna som kan vinnas i de vetenskapliga perspektiven är 
användbara för att låta elevernas egna meningsbärande förståelser, i form av 
berättelser eller samhällsbeskrivningar, möta andra berättelser. I 
ämneskunnandet finns glosorna och grammatiken och verktygen för att både 
konstruera och dekonstruera de budskap som blir följden av varje försök att 
skapa mening. Om undervisningen ska möjliggöra elevernas menings-
skapande och koppla det till deras egna liv krävs mer än bara träning i 
vetenskaplighet. De historiedidaktiska diskurserna kring användbarhet, både 
i form av individuellt meningsskapande och i form av medborgarbildning, 
har gjort att det i planering av undervisning finns sorteringsmekanismer för 
att ta sig an innehållskunskaperna. Genom att välja ut meningsbärande 
frågeställningar kopplade till vår samtid och till elevernas egen värld sätts 
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innehållskunskaper och tankeredskap i ett direkt förhållande till ett vidare 
syfte än ett rent inomvetenskapligt (Artikel III, Seixas 2000, Eliasson 2008, 
Barton & Levstik 2004, Epstein 2009). De meningsskapande och direkt 
ämneskopplade begreppen historiemedvetande och historiebruk har 
utvecklats och beforskats sedan 1970-talet och fått ett övergripande 
inflytande över till exempel Sveriges ämnesplaner i gymnasieskolan (Artikel 
III). Denna avhandling bidrar inte primärt till att vidareutveckla dessa 
begrepp. Fokus har istället varit på samhällskunskapsämnet och vilka 
meningsbärande begrepp som skulle kunna användas i samhällskunskaps-
didaktik. Går det att överföra tankar om ett historiemedvetande till 
samhällskunskapsämnet? 

Jag argumenterar för att det är rimligt att påstå att historiemedvetande 
beskriver en övergripande process där då-nu-sedan sätts samman till en 
helhet och att både samhällskunskaps- och historieundervisningen kan bidra 
till att erbjuda kvalifikation i tolkningen av människans liv i samhället och 
subjektifikation genom att erbjuda eleverna en diskussionsarena kring det 
förflutna, det samtida och perspektiv inför framtiden. Mötet med andras 
meningsskapande idéer är viktiga, men tankeredskapen kan också erbjuda 
motstånd till elevernas bilder och därmed störa deras egna idéer och tankar. 
Här spelar särskilt ideologiska föreställningar en viktig roll där eleverna kan 
belysa sina egna och andras politiska föreställningar när de analyserar och 
tolkar information. Artikel IV visar att ideologi är ett viktigt inslag hos 
eleverna i deras sätt att se på dåtid, nutid och framtid. Det är alltså rimligt att 
se uppdraget som just detta – att genom mötet med samhälls-kunskap och 
historia möta världen och försöka göra den begriplig, möta olika perspektiv i 
samtal med lärare och elever och att som elev lära sig ställa frågor till sig 
själv och andra. Det kan, i bästa fall, skapa en mening med undervisningen 
som sträcker sig längre än till nästa prov, nästa termin eller till 
studentexamen.  

Kanske kan subjektifikationsdimensionen sammanfattas med hjälp av det 
tal den amerikanske författaren David Foster Wallace höll för sina 
avgångsstudenter 2005. Foster Wallace talade om vikten av en tänkande 
humanistisk bildning som möjliggör varje människas frigörelse från en 
självcentrerad världsbild:  

Allting i min egen omedelbara erfarenhet stöder min djupa tro på att det är jag 
som är universums absoluta medelpunkt, tillvarons verkligaste, mest levande 
och betydelsefulla människa. […] Du har inte gjort en erfarenhet där inte du 
själv befunnit dig i centrum. Världen som du uppfattar den ligger utsträckt 
framför dig, eller bakom dig, till vänster eller höger om dig, på din teve, på 
din datorskärm eller vad det nu kan vara. […] ”Att lära sig tänka” innebär i 
själva verket att lära sig utöva någon form av kontroll över vad man tänker. 
Att göra sig så medveten och uppmärksam att man kan välja vad man fäster 
sin uppmärksamhet på, välja hur man skapar mening med sina erfarenheter. 
(Wallace 2013:291-292) 
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Undervisningen i historia och samhällskunskap handlar om oss 

människor, hur vi handlat, hur vi handlar och hur vi kan handla. En viktig 
slutsats utifrån avhandlingens artiklar och som också är ett återkommande 
inslag i tidigare forskning är att ämnenas kunskaper och förmågor, särskilt 
framträdande i ämnenas skilda tankeredskap, är möjliggörande för 
undervisningens potential att bidra till elevernas medborgarbildning (Jensen 
1997, Karlsson 2004b, Barton 2012a). Om det ska ske måste dock 
undervisningen riktas mot subjektifikationsdimensionen där kunskaperna 
inte bara är ”disciplinära” utan används för att diskutera autentiska frågor 
som berör elevernas värld. Genom undervisningen kan de specifika sätten att 
tänka i samhällskunskap och historia erbjuda motstånd till de bilder eleverna 
individuellt bär med sig in i klassrummet.  

Det går att invända mot min argumentation och säga att detta inte är att 
låta eleverna ”bryta in i världen” på riktigt. Skolans kvalifikationsuppdrag är 
så starkt betonat att vetenskapliga rationella beskrivningar alltid tycks ha 
större maktanspråk bakom sig och examinationer i skolan premierar därför 
vetenskaplighet och fakta framför deliberativa diskussioner (jfr Englund 
1999 och Lindmark 2013). Detta behöver dock inte vara fallet: de 
vetenskapliga disciplinerna går också att ifrågasätta och diskutera i 
undervisningen, inte minst genom påpekandet att både historia och 
samhällskunskap som vetenskapsämnen är konstruktioner (Karlsson 2004a, 
jfr artikel III). Vidare tror jag att det är rimligt att tona ner de anspråk skolan 
kan ha på att låta eleverna ”bryta in i världen” på det sätt som Biesta menar. 
Skolan har flera uppdrag och lärare är satta under ett starkt korstryck där 
elever, föräldrar, opinionen och politiker är med och påverkar och styr över 
skolans verksamhet. Att under dessa omständigheter tro att skolan kan 
erbjuda en sann deliberativ undervisning där skillnad, mångfald och 
pluralitet ständigt är närvarande i samtal och möten är kanske för höga 
förväntningar. Vi riskerar då att ge skolan ett lika omöjligt uppdrag som vi 
gör när vi tror att vi kan producera medborgare inom skolan (jfr Biesta 
2006:106-108). 

Jag vill understryka att jag inte tror att det är möjligt att producera några 
medborgare genom historie- och samhällskunskapsundervisningen. De mer 
undervisningsnära bidragen i forskningen har en gemensam akilleshäl om vi 
läser dem utifrån Gert Biesta: de diskuterar nästan uteslutande en produktion 
av blivande medborgare. Subjektifikationsdimensionen handlar mycket 
sällan om att låta eleverna vara medborgare, vilket till exempel Englund 
betonar i sitt framhållande av deliberativ undervisning. I läsandet av mina 
arbeten kan jag också se att språkbruket vetter åt detta håll: förberedelser för 
medborgarskap, kvalificera elevers tänkande och stand-by-medborgare är 
bara några sådana beskrivningar som indikerar ett förutbestämt mål, en given 
medborgare. Det har aldrig varit min mening att beskriva elever som ska bli 
något och som inte tillåts vara. Den stora utmaningen är att låta alla tre 
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dimensionerna få utrymme och hantera de problem som uppstår i mötet 
mellan de tre dimensionerna. Det kan röra sig om friktioner mellan 
subjektifikation och kvalifikation, vilket artikel II berört, eller mellan 
socialisation och kvalifikation vilket beskrivits av till exempel Kjetil 
Børhaug (Børhaug & Christopherson 2012). Biestas poäng är dock viktig. I 
ett tidevarv när det individuella lärandet ständigt sätts i fokus försvinner 
möjligheten att tillsammans söka svar och låta oss själva speglas i andra. I 
likhet med Biesta vill jag därför särskilt lyfta fram subjektifikations-
dimensionen och dess betydelse för en medborgarbildning värd namnet. 

Skolan kan inte ensamt bära ansvaret för att bidra till elevernas utveckling 
som medborgare, men i samhällskunskaps- och historieundervisningen finns 
viktiga komponenter i den medborgarbildning som eleverna kan utveckla. 
Detta särskilt gällande deras kritiska tänkande i form av att kunna analysera 
de förändringar de befinner sig i. Det kritiska tänkandet kan, genom att till 
exempel perspektivisera elevernas föreställningar, därmed sägas innehålla 
den mångfald, pluralitet och skillnad som Biesta beskriver som viktiga. 
Betydelsefullt i undervisningsprocessen är att inte på förhand bestämma 
vilka vi vill att eleverna ska bli genom att ställa upp allt för detaljerade 
beskrivningar av demokratiska idealmedborgare, utan låta eleverna ta plats i 
en pågående förhandling om vad det innebär att leva i en demokrati, vilka 
kunskaper som behövs, vilka värderingar demokratin kan innehålla och hur 
ett politiskt engagemang kan se ut. Det innebär inte att undervisningen ska 
förhålla sig helt relativistisk till teorier och idéer om vad demokrati innebär. 
Tvärtom. Men med Gert Biestas dimensioner av utbildningen: socialisation, 
kvalifikation och subjektifikation, kan vi diskutera och kvalificera hur 
undervisningen kan bidra till olika och ofta spänningsladdade aspekter av 
medborgarbildning och ämneskunnande.   

Till sist kan något sägas om socialisationsdimensionen, vilken berör 
utbildningens uppgift att fostra eller inlemma eleverna i ett samhälles 
grundläggande värderingar. Historiskt sett har denna dimension dominerat 
samhällskunskaps- och historieundervisningen i Sverige och forskare som 
Tomas Englund är kritisk till socialisationsdimensionens tyngd i läroplaner 
(Englund (1994, 1999, 2011, jfr Larsson 2011, Holmén 2011). 
Avhandlingens artiklar har inte studerat socialisationsdimensionen i sig, men 
berör den vid ett flertal tillfällen, särskilt i diskussionerna kring den spänning 
som uppstår mellan kritiskt tänkande och legitimitet (Artikel II, jfr Englund 
1994, 2005 med Børhaug & Christopherson 2012). Mötet mellan det kritiska 
tänkandet och upprätthållande av det rådande samhällets normer och 
värderingar, eller socialisationsdimensionen och kvalifikationsdimensionen, 
skapar utmaningar för lärare som har ett uppdrag att förmedla såväl värden 
som en solidaritetskänsla för det demokratiska samhället. Samhälls-
förändringar som globalisering, migration, liberalisering och 
individualisering är aktuella frågor i ämnen som historia och 
samhällskunskap då långt från alla elever känner en stark samhörighet med 
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den gemenskap de lever i, det kanske inte ens uppfattas som ”deras 
samhälle”. En relativt stor grupp elever uttrycker önskningar om en återgång 
till en tid innan globalisering och migration; ett Sverige som kanske aldrig 
existerat, men som utlovar arbetstillfällen och välfärd (jfr artikel IV). En 
sådan kritik mot samhället är förvisso ett kritiskt tänkande, men knappast 
den sortens tänkande som vare sig hjälper elever i framtiden eller stärker 
demokratin. 

Skolan som institution är satt att stödja det kritiska och fria tänkandet 
samtidigt som den ska bevara kontinuitet och legitimera demokratiska 
principer. I historieämnet kan bevarandet av kontinuitet handla om kulturarv 
och en gemensam referensram (jfr artikel III) och för samhälls-
kunskapsämnet en orientering i samhällets institutioner och deras roll. 
Kulturarv, demokrati och värdegrund behöver dock inte vara monolitiska 
enheter som enbart ska accepteras av eleverna. I själva verket kan normer 
och värderingar utsättas för kritik genom att i undervisningen diskutera dess 
innehåll. I gymnasieskolans historieundervisning är kritiken av innehållet 
uttryckt i ämnesplanens öppnande för ett ifrågasättande av en historisk 
kanon som ofta är centrerad kring västerlandet (se artikel III) och det går att 
på ett liknande sätt diskutera exempelvis kulturarv genom att använda 
historiebruk. Ämnesplanen i samhällskunskap problematiserar inte på 
samma sätt bärande begrepp som mänskliga rättigheter och demokrati. 
Socialisationsdimensionen behöver därmed inte uteslutande vara en 
överföring av existerande värderingar, utan kan vetta mot de andra 
dimensionerna genom att låta eleverna diskutera till exempel samhällets 
värdegrund, både dess styrkor och brister, samt använda ämneskunskaper för 
att kvalificera sina tankar kring samhällets normer och värderingar.  

Ämnesdidaktik som spränger gränser 
Samhällskunskap och historia har beskrivits som ämnen i nära kontext 
(Christensen 2012). De frågor som står i centrum handlar om mänskligt 
handlande genom historien och i vår samtid. Ambitionen i avhandlingen har 
varit att spränga gränser mellan två etablerade skolämnen och försöka förstå 
deras roll i medborgarbildning – ett intresseområde som spänner över båda 
ämnena. De två ämnena har dock haft en betydande parallell utveckling i 
termer av ämnesdidaktik. Historiedidaktiken utvecklades starkt under 1970-
talet och blev en arena för kritik mot historieämnet i både universitet och 
skola. Sedan dess har historiedidaktiken utvecklats och begreppsliggjorts i 
flera decennier, både i Sverige och internationellt. Modern informations-
teknologi, särskilt tillgängligheten via Internet, har dessutom bundit samman 
olika nationella kontexter med varandra. Samhällskunskapsdidaktiken å 
andra sidan har fortsatt att utvecklas i mindre sammanhang, särskilt ett 
nordiskt. Avsaknaden av en ”moderdisciplin” på universitetet och ett 
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internationellt jämförbart skolämne (jfr Solhaug 2013) har gjort att 
utvecklingen gått betydligt långsammare. 

En ambition i avhandlingsarbetet har varit att använda begrepp och teorier 
från historieämnet för att utveckla ett språk om ämneskunnande och 
medborgarbildning. Historieämnets nutidsperspektiv och diskussioner kring 
historiemedvetande har aktualiserat detta ytterligare då ämnena allt mer 
närmar sig varandra (se t.ex. Jensen 1997). Denna komparativa och 
ämnesövergripande ambition är ett sätt att försöka utveckla ämnes-
undervisningen. I mötet med andra ämnen blir gemensamma och skilda 
linjer tydligare (Schnack 1993, Nielsen 1998, Ongstad 2012). 

Två sådana ämnesdidaktiska bidrag återfinns i de enskilda artiklarna där 
historiedidaktikens sätt att beskriva ämneskunnande och dess kopplingar till 
meningsskapande och medborgarbildning har använts för att försöka lyfta 
fram betydelsen i det ämneskunnande som samhällskunskapsämnet kan 
bidra med. Genom dessa bidrag har vissa genvägar tagits vad gäller teori- 
och begreppsutveckling av samhällskunskapsdidaktiken: det har funnits teori 
och begreppsanvändande att bygga vidare på och anpassa till ett ämne i nära 
kontext. Ambitionen har aldrig varit att verifiera de teorier som historie-
didaktiken bidragit med utan att generera teorier och begrepp för samhälls-
kunskapsämnet. I denna gränsöverskridande ämnesdidaktik har bidragen inte 
uteslutande varit för samhällskunskapsämnet. Historieämnets allt större 
fokusering på nutiden och viljan att knyta samman då-nu-sedan till en helhet 
för diskussionerna in på samhällskunskapsdidaktikens arena där politik och 
ekonomi i samtiden står i fokus. Resultaten i artikel IV pekar till exempel på 
vikten av att förstå den ideologiska dimensionen i elevernas förståelse av 
dåtid, nutid och framtid.    

På samma sätt kan avhandlingens helhet bidra till att nyansera bilden av 
vad vi kan förvänta oss av skolan i termer av medborgarbildning. Att bidra 
till elevernas ämneskunnande och deras medborgarbildning är ett 
komplicerat uppdrag och i lärares praktiska arbete uppstår spänningar som vi 
behöver fortsätta att undersöka och diskutera. Sådana spänningar kan 
diskuteras över ämnesgränserna och genom att sätta samman dem i ett större 
utbildningssammanhang. Det handlar dels om att beskriva hur det är, men 
också diskutera hur skolans uppdrag kring ämneskunnande och 
medborgarbildning kan och borde vara.  
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Thesis Summary 

Introduction  
Two of the most highlighted official tasks in the curriculum are to advance 
students’ knowledge and abilities in specific school subjects and to prepare 
them for a life as citizens. In this thesis, the preparation for life in society is 
referred to as citizenship education. The concept involves attitudes, 
experiences, knowledge, abilities and skills that students need in order to be 
active participants in a democratic society (Campbell 2012:1, Cf. Biesta 
2006:109). Historically and presently, the most salient school subjects 
aiming at citizenship education are history and social science (Englund 1986, 
Cf. Christensen 2012).  

History and social science are expected to contribute with historical and 
social scientific knowledge, skills and abilities: that is, subject knowledge. In 
this thesis, subject knowledge is understood as knowledge in the subjects, 
about the subjects and of the subjects. This refers to knowing the facts 
through first-order concepts, knowing the discipline through second-order 
concepts and being able to integrate this knowledge with value laden issues 
and meaning-making aspects connected to students’ own lives. The subject 
knowledge that students achieve during their schooling is not only for future 
studies, but also for a life as democratic citizens, i.e. citizenship education. 
However, this aim is not always explicit in the curriculum and syllabus, and 
the connection between subject knowledge and citizenship education is 
vaguely explained. The thesis investigates the connection between these two 
concepts within the context of history and social science education in 
Swedish upper secondary school. 

Historically, school has a long tradition of preparing the next generation 
for a life in society. At first, the church ran schools, but in the mid-1800s the 
responsibilities shifted towards the central government. The reasons for this 
shift were the creation of the modern nation state. History became a 
prominent school subject in creating a sense of “an imagined community” 
(Anderson 1991:5-7), presenting the glorious past of Swedish 
accomplishment. When Sweden was democratised during the interwar years 
focus shifted towards preparing the next generation with skills and attitudes 
for a life in parliamentary democracy. A new subject, citizenship, was 
introduced but as an appendix to history education, and content revolving 
around the nation state still dominated education (Zander 2001, Karlsson 
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2004b, Larsson 2011). World War II and the end of the Nazi government 
brought a complete change in educational policy. History was considered old 
fashioned and a new subject was introduced: social science. Social science 
became an assigned school subject with the major responsibility for political 
education in Sweden (Bronäs 2000, Larsson 2011). The subject’s rationale in 
Sweden was, and is, quite different from school subjects like ‘civics’ in its 
focus on both teaching social science subject matter and strengthening the 
students’ civic engagement. This dual task has been a part of the subject 
since it was introduced in the 1940s, but as in the case of the general 
curriculum there has been a moving back and forth between emphasis on 
knowledge and fostering citizenship (Englund 1986, Bronäs 2003, Olson 
2008). In Sweden, the academic disciplines that constitute the subject are 
political science, sociology, economics and human geography. It is a 
compulsory subject for all students in Grades 1-12, and in the present 
curricula social science mainly focuses on critical thinking, and analysis and 
interpretation of contemporary society (Swedish National Agency for 
Education 2011). Since history education and the history subject’s 
legitimacy were questioned, teaching mainly focused on absolute 
chronologies and source criticism.  

However, since the 1970s history didactics has been advancing its 
theories and concepts and revolves around meaning-making aspects, such as 
connecting the past with the present and using it to provide perspectives on 
the future thereby giving students a “usable past” (Wills 1996:385) in their 
life as citizens. Social science, on the other hand, has been under theorised 
and not very well explored by the scientific community. History didactics’ 
emphasis on contemporary issues has closed the gap between history and 
social science, to the extent that some researchers have questioned the need 
of having two separate subjects in school (Jensen 1997). Other researchers 
have pointed to similarities and differences in the subjects described in terms 
of complementary and competing aspects: complementary in knowledge, 
skills and abilities and competing in the role of citizenship education (Jensen 
2012 & Christensen 2012). The close relationship between the subjects 
should theoretically make it possible to carry theories and concepts across 
imagined subject borders. 

On the level of theory there is a tension between the tasks of advancing 
students’ subject knowledge while simultaneously preparing them for a life 
as citizens. Several studies conducted, both Swedish and international with 
different methodologies, have come to the same conclusion: schools’ impact 
is small compared to other variables such as socio-economic factors (Ekman 
& Zetterberg 2011, Torney-Purta 2002, Almgren 2006, Ekman 2007, 
Broman 2009). However, there is a common denominator in most of these 
studies: a pre-set idea regarding what a democratic citizen is, including 
values, virtues, knowledge and skills, where students’ statements and ideas 
are fit into theoretical understandings of democracy (Olson 2012a & 2012b, 
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Cf. Biesta 2006:124). The argument is that there are many lessons to learn 
from these studies of adolescents’ democratic thoughts and behaviours, but 
also a need to highlight that teaching and learning in school might be a little 
more complex. In this thesis, subject knowledge and citizenship education 
are investigated as aspects of teaching and learning history and social 
science. The thesis argues that the combination of subject knowledge and 
citizenship education as aims to present teachers and students with certain 
dilemmas, such as legitimising society with its political institutions while at 
the same time advancing and emancipating students’ critical thinking. In 
order to shed light on these tensions, the educational dimensions of Gert 
Biesta (1998, 2003, 2006, 2010) – socialisation, qualification and 
subjectification – are used in the thesis to discuss the case of history and 
social science education. 

Research Aims 
The subject knowledge of history and social science that students learn in 
school aims not only at further studies but also at citizenship. This aim is 
implicitly and explicitly formulated in the Swedish curricula, which 
motivates studies of educational arenas such as curricula, educational 
discourses and teaching. This thesis explores, through the articles and the 
thesis entity, the role of history and social science in students’ citizenship 
education.  

The aim of the study is to explore, analyse and discuss the role of history 
and social science teaching for students’ citizenship education by studying 
curricula, teaching and educational discourses. The research questions are 
formulated as follows: 
 

• How can subject knowledge in history and social science be 
described and understood in relation to the common task of 
contributing to students’ citizenship education? 

• How can schools’ task of contributing to students’ 
citizenship education, through history and social science 
education, be advanced and qualified? 

• Can theory and conceptual understanding from history 
didactics be used in order to advance a relevant conceptual 
framework in social science didactics in relation to 
citizenship education?  
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Theoretical starting points 
In this thesis ‘Citizenship education‘ is understood as the knowledge, skills, 
abilities, attitudes and experiences students need in order to be active 
citizens (Crittenden & Levine 2013, Campbell 2012:1). The thesis has some 
theoretical assumptions. Firstly, school is considered an arena that can 
contribute to students’ citizenship education. There are studies that question 
this claim (Cook 1985, Torney-Purta 2002, Ekman & Zetterberg 2011) but 
also studies that offer support for this assertion (Galston 2001, Sherrod, 
Torney-Purta & Flanagan 2010, Ljunggren & Uneman Öst 2010). However, 
if school is not considered to be an agent there is no point in studying 
citizenship aspects of education. Secondly, schools are seen as arenas to 
promote democratic values and provide support for a democratic community 
(Cf Galston 2001). Thirdly, citizen education refers to processes of human 
emancipation and qualification for societal engagement. In order to deepen 
the understanding of citizenship education, Gert Biesta’s theoretical work on 
the functions of education is used. Gert Biesta (2010) describes three 
separate dimensions of education: 
 

i) Education has a role in students’ socialisation into society, 
passing on values and behaviours aimed at preserving 
society, and 

ii) education contributes to students’ qualification: advancing 
students’ knowledge, skills and abilities for a life in the 
labour market, further studies and as citizens. Also,  

iii) education contributes to students’ subjectification, giving 
them the means to emancipate themselves and provide them 
with agency.  

 
The dimensions are separate, but should be seen as an entity describing the 
functions of education. However, between the dimensions there are strong 
tensions, such as is found between preserving values while these very values 
are being critically reviewed. Biesta describes education in general, but his 
dimensions are used in the thesis to understand the function of history and 
social science education in relation to subject knowledge and citizenship 
education. For Biesta, subjectification is the most important part: a 
dimension that school systems in general have insufficiently emphasised. 
Education should take students seriously, allowing their values to matter and 
not always deciding in advance what the answers are. This does not mean 
that students should only give their own opinions in societal affairs but 
rather meet others’ opinions and experience resistance towards their own 
worldviews. Becoming a subject, an emancipated individual, is not just an 
individual process but requires plurality and difference. In this sense, the 
most important task of teachers in relation to subjectification is to allow 
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students to express themselves and experience resistance. If education only 
gives the “right” answers, and does not allow students to express themselves, 
it is all about qualifying and socialising for an existing societal order. 

However, this does not mean that qualification and socialisation is 
unimportant (Biesta 2010). On the contrary, the knowledge and abilities that 
schools are meant to advance are also significant contributions to students’ 
citizenship education. Thus, the fourth starting point is that history and social 
science can contribute in advancing students’ understanding of human 
societies and its politics, economics and social spheres, that is they can 
contribute to qualification. These contributions are understood through three 
aspects: 
 

i) Knowledge in the subjects: Knowing important content 
areas and concepts in history and social science, i.e. first-
order concepts. 

ii) Knowledge about the subjects: Understanding the 
disciplinary approach of history and social science, i.e. 
second-order concepts. 

iii) Knowledge of the subjects: Being able to able to integrate 
historical and social scientific knowledge with value-laden 
issues and meaning-making aspects connected to ones’ own 
life. 

 
Based on this, the thesis explores the case of history and social science 
education and the connection between subject knowledge and citizenship 
education. 

Previous Research 
Research on subject knowledge in history and social science is a broad 
research field. Many of the studies implicitly discuss what teaching should 
be, or more specifically what good education is (Cf. Biesta 2010). The 
socialisation aspect of education has been the focus of many Foucauldian 
studies, of which many emphasise the political will to introduce students to 
an existing societal order and qualify them for the labour market and life as 
citizens, especially as rational individuals being able to take a stand in 
political issues (Englund 1986, 2005, Cf. Olson 2008 & Bronäs 2000). The 
socialisation has also been a part of studies focusing on teaching where the 
tension between legitimising perspectives and critical thinking has been 
discussed (Børhaug & Christopherson 2012:14-15, Cf. Seixas 2010). 
Børhaug & Christopherson studies teaching material in Norway and finds 
that the legitimizing aspects are more present than critical reviews. One key 
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factor for advancing students’ critical thinking in social science and history 
education is emphasising the qualification aspects of subject knowledge. 

Regarding subject matter in didactics and pedagogy, much theoretical 
work has been aimed at distinguishing different kinds of knowledge from 
each other, especially differentiating factual knowledge/low-order thinking 
from procedural knowledge/high-order thinking (cf. Donovan &. Bransford 
2005:1-2). Cognitive research had a huge impact on history didactics in 
England in the 1970s (Shemilt 1980, Lee 2005 & 2006), and from the 1990s 
and onward several researchers in the United States and Canada joined the 
discussion (e.g. Wineburg 1991, Seixas & Peck 2004, Barton & Levstik 
2004) and a theoretical framework began to develop. This framework made 
a distinction between first- and second-order concepts. First-order concepts 
are all the facts, terms and concepts found in history as an academic 
discipline. These factual, or substantial, concepts could be divided into two 
subgroups, where the first group consists of terms that are propositional, for 
example “king”, and the other group consists of compound concepts such as 
“the enlightenment”. Compound concepts are not isolated, but are part of a 
wider context that includes a bundle of events, actions and ideas (Lee 2005 
& 2006). However, first-order concepts are not sufficient to capture what 
history is about and what is to be learnt. In addition to facts and content 
matter, there are second-order concepts: disciplinary and procedural tools 
that help historians organise, analyse, interpret and critically review history. 
These concepts are not bound to specific historical topics or epochs (cf. “the 
enlightenment” above) but are used in all issues relating to historical inquiry. 
Also, these concepts are intertwined with factual knowledge – it is 
impossible to analyse without a deep foundation in factual knowledge. 
Furthermore, this “historical thinking” is not natural; it needs to be taught 
(Wineburg 2001). For researchers in history education, the task has been to 
conceptualise these tacit procedural concepts that historians produce but 
often do not reflect upon (cf. Wineburg 1991). 

In history education, six second-order concepts or “thinking concepts” 
have been highlighted to frame what kind of knowledge students need in 
order to advance their historical thinking. These include the ability to 
establish historical significance, use primary source evidence, analyse cause 
and consequence, identify continuity and change, take historical 
perspectives and understand the ethical dimensions of history (Seixas & 
Morton 2012). Through these tools, students can advance their thinking and 
make high-level analysis of historical content and learn to be critical 
thinkers. This framing of the subject offers a different view on what history 
is: something beyond content. Furthermore, it allows educators to emphasise 
the activity in class and help students advance in interpretation and critical 
thinking.  

Within history didactics there has been a heated discussion about the 
disciplinary approach and its focus on “thinking like an (academic) 
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historian”. The critique has mainly emphasised that school history is not just 
about learning to master the discipline as a historian, but to engage in 
meaning-making aspects of history (Barton 2009, Ahonen 2005) and using it 
for orientation, moral judgement and political action, thus connecting it to 
citizenship education (Rüsen 2005, Barton & Levstik 2004, Barton 2012). 
The European tradition circulating around the concept of historical 
consciousness declares that history education needs to focus on advancing 
students’ ability to construct meaningful and coherent narratives that have 
practical use for them, so that students can orient themselves to possible 
futures (Jensen 1997). 

Even though historical consciousness is foremost a theory, some 
empirical work has been made to explore how historical knowledge can help 
students to use history in their own meaning making and at the same time 
root their inference in empirical evidence (Nordgren & Johansson 2015 cf. 
Rüsen 2005). One such important example is deconstructing historical 
narratives and their meaning for different individuals, groups and societies 
(Karlsson 2011), that is: discussing uses of history. By doing this, historical 
use in media, politics and everyday life becomes an important part that 
history education can contribute in terms of citizenship education. In 
conclusion, second-order thinking concepts are acknowledged as important, 
and they have contributed to the discussion within history didactics and have 
also led to new trenches. One side argues for an academic understanding of 
the subject while the other side argues for more meaning-making aspects 
where the students’ own experiences are included. 

The proponents of the meaning-making aspects have a specifically strong 
position in research revolving around the North American subject of social 
studies. Researchers like Walter C. Parker (2003, 2008, 2010a, 2010b, 
2010c) have shown evidence for better results in subject knowledge as well 
as for citizenship in the choice of authentic questions aimed at being a 
contributor to a better future. Fred Newmann (1987 & 1990) was an early 
advocate for using subject knowledge to qualify students’ understanding of 
such future, and Keith Barton (2012a, Cf. Barton & Levstik 2004) has in 
similar ways promoted history as a lesson in human agency.  

In the meeting between students’ perspectives, and the perspectives of 
others, there is room for both qualification and subjectification. The social 
studies researchers often underline the importance of discussions, especially 
controversial issues, where school offers a unique arena for different 
perspectives (Parker 2008, Hess 2009). Diana Hess (2008 & 2009) advocates 
for deliberative discussions where students can discuss issues and experience 
real ideas: a democracy in the making. In a Swedish context, Tomas Englund 
(2000a, 2000b, 2006) has advocated the same kind of deliberative teaching 
in opposition to a scientific approach. However, the discussions on 
democracy, participation, critical thinking and human rights in general terms 
have been questioned by educational researchers for their focus on general 
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skills rather than subject-related skills (see Seixas 2001). To conclude: much 
of the research on subject knowledge and citizenship education has touched 
upon the issues of the connections between the two.  

This thesis aims at developing and qualifying previous discussions by 
contributing with theoretical and conceptual discussions. One example is the 
construction of social science second-order concepts (article Ib). As shown 
in this section, the historical second-order concepts have been important, but 
a corresponding conceptual framework for social science has not been 
developed, which is one of the main aspirations of this thesis. Another 
contribution is the discussions on subject knowledge and how this is related 
to citizenship education. 

Methodology and methods 
In order to answer the research questions, the subjects of history and social 
science have been investigated by using different perspectives. One 
perspective has been the teacher and their teaching, including their 
interactions with students, which became important themes during the 
interviews (Article Ia and Ib). Another perspective was the students’ 
perception of teaching, explored through interviews (Article II) and surveys 
(Article IV). A third perspective was the written curriculum and the didactic 
discourses in history and social science education research (Article III). 
Taken together, these three perspectives present a rich picture of the 
complex reality of teaching, and this has made it possible for me to describe 
and analyse how teachers, students and curricula express subject knowledge 
and how this is related, or not, to citizen education. 
 

The thesis is a compilation thesis consisting of five articles, all exploring 
subject knowledge and its connection to students’ citizenship education. 
Considerable work has been put into the licentiate thesis (article Ib), 
published in 2011, where second-order concepts in social science education 
are described and discussed using theories and concepts from history 
didactics. The findings in the licentiate thesis are important themes in the 
following articles where the subject knowledge and its connections to 
citizenship education are explored further. The discussion on the connection 
between knowing social science and citizenship education is elaborated in 
article II where students discuss how subject knowledge, through social 
science education, relates to their view on engagement and political action. 
Article III explores the Swedish curriculum in history and social science and 
compares the wording between the two regarding subject matter content, 
abilities to be advanced, temporality and civic competences. The curriculum 
was also compared with the discourses in history and social science 
didactics. Article IV explores students’ relationship to democracy in 
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temporal terms using the theory of historical consciousness. The articles give 
separate perspectives on subject knowledge and citizenship education 
investigating different aspects of history and social science education. 

The aspiration of the thesis is to develop theoretical and conceptual 
understanding of history and social science education using empirical 
findings. Therefore it was necessary to alternate between existing theory and 
empirical findings in what can be described as an abductive method. This 
approach is often used to find reoccurring patterns in empirical material and 
aims at generating theory rather than verifying theory. Furthermore, the 
method is used to study qualitative aspects on specific cases rather than large 
amounts of data (Cf. Alvesson & Sköldberg 2008:55-57, 159). The 
theoretical ambition can be understood as developing “dynamic concepts” 
(Cf. Löfström 2014) to advance the understanding of subject knowledge and 
its connection to citizenship education. I have suggested Social science 
second-order concepts (Article Ia & Ib) and civic consciousness as two 
examples of such dynamic concepts that can be used to understand and 
develop social science teaching. I have also suggested a stronger focus on 
contemporary aspects as a contribution to history didactics.  

The empirical materials in the thesis have all been analysed using 
qualitative methods. The use of qualitative methods can be described as 
interpretations, contextually situated, experimental and focused on 
phenomena (Cf. Stake 2010:11-35). The results are not to be interpreted as 
generalisations, describing “reality”, but rather a reflexive interpretation of 
teachers’ and students’ perceptions. These reflexive approaches emphasise 
credibility rather than generalisations (Cf. Lincoln & Guba 1985, Charmaz 
2006, Miles – Huberman & Saldaña 2014, Davies 2003 & Charmaz 2006). 
Thus, the challenge has mainly been connected to interpreting the empirical 
findings. Qualitative interpretations are always subjective and it has been 
important to present the empirical findings using quotations where the bases 
of my analysis are present in the texts. The findings have been subject to 
peer-review processes where other researchers have reviewed my results and 
discussions. The separate methods used in each article are presented in the 
individual articles. 

Summary of the articles 

Article Ia (Ib) 
Social Science as a school subject aims at making students knowledgeable in 
societal issues as well as preparing them for citizenship. Despite the strong 
position of social science in the Swedish school curricula, little research has 
been done in the field. Previous research has mainly concentrated on factual 
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knowledge and conceptual learning, or the role of deliberation in class 
activities. Less research has focused on the role of disciplinary thinking and 
how that might promote learning to think like a social scientist while at the 
same time preparing students for citizenship. By using a conceptual 
framework from history didactics, social science education is explored in 
search of second-order thinking concepts. Also, the relationship between 
these concepts and democratic socialisation is discussed. By focusing on one 
substantial case, the study tries to reach beyond the various topics commonly 
covered in social science education. The research was conducted by 
observing teaching in social science and interviewing six experienced 
teachers. Using the conceptual framework of the second-order concept, ideas 
on how to organise, analyse, interpret and critically review discourses in 
society were constructed as six proposed second-order thinking concepts of 
social science: social science causality, social science evidence and 
inference, social science abstraction, social science comparison and contrast, 
social science perspective taking and the evaluative dimension. The 
argument is that when students work scientifically they develop a way of 
thinking about society and they challenge their set opinions about different 
topics. Therefore, second-order thinking concepts are important for learning 
social science while at the same time preparing students for a life as citizens. 

Article II 
The question of whether or not school makes a difference in preparing 
students for democratic citizenship has been debated for a long time in 
political science and curriculum studies. These discussions are mostly based 
on the results of international surveys measuring students’ political attitudes, 
values and participation. However, first, what kind of prepared citizens are 
needed must be defined. Article II addresses the definition issue and presents 
new perspectives by exploring how teachers in social science and their 
students in Sweden reason about engagement when they address complex 
societal issues such as globalisation. Based on interviews with a number of 
teachers and students, I will argue that in order to understand what is going 
on in school social science teaching needs to be interpreted in terms of first- 
and second-order concepts, where the second-order concepts could be seen 
as “how to think like a social scientist”. I will make a case that there is a 
didactic dilemma for teachers trying to educate students who are both trained 
in disciplinary thinking and leave school as politically engaged. However, 
this dilemma is not unsolvable, and I will hold the position that it might 
contain answers to some of the questions that political scientists deal with in 
terms of engagement. 
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Article III 
The adoption of new syllabuses in history and social science in the new 
Swedish curriculum raises questions regarding the relationship between the 
two subjects. Social science and history as school subjects have previously 
been described as both competitive and complementary. Article III discusses 
how history and social science relate to these four topics in didactic 
discourse and in the new syllabuses. The competing aspect has mainly been 
described in terms of citizenship education and the complementary aspect 
has been described in terms of content, abilities, and temporality. This article 
discusses how history and social science relate to these four topics in 
didactic discourse and in the new syllabuses. In the didactic discourse, both 
subjects underline the importance of making subject matter useful in life 
outside school. However, the new syllabuses are very differently formulated 
in this sense. History is closely connected to citizenship education and 
describes content, abilities and temporality in such a context. Social science, 
on the other hand, minimises the traditional role as a subject important for 
citizenship. Instead, focus is aimed at disciplinary thinking and using 
knowledge to understand social science methods and theories. This 
development is seen as very problematic and challenging for a meaningful 
teaching of social science in upper secondary school. In response to this 
challenge, the author proposes interdisciplinary didactic development, 
especially in developing "dynamic concepts" within social science didactics. 

Article IV 
In history didactics the concept of historical consciousness has become an 
important theoretical framework in developing a meaningful history 
education. One significant aspect of historical consciousness is to give 
students a “usable past” to orient to possible futures. Previous research has 
shown that history is important when students think about the future but that 
their use of history in meaning-making is simplistic and based on present-
day thinking. Much research has focused on advancing students’ ability to 
use history for orientation to possible futures, but less attention has been 
focused on contemporary studies and its role in the process of orientation. 
By introducing a tentative concept, civic consciousness, the issue of 
students’ orientation is explored by studying students’ perspectives on 
democracy in past-present-future. The data consists of 142 narratives and 
reveals a pattern of normative stances, process orientation and action 
orientation. These aspects are considered to be important components of 
civic consciousness and these have implications for how social studies 
educators should address the challenges of preparing students for the future. 
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Summary of the main results 
A theoretical starting point in the thesis is that the function of education can 
be understood through three dimensions: socialisation, qualification and 
subjectification (Biesta 2010). The dimensions describe the overall function 
of education, but can also be used to understand how history and social 
science education could contribute in terms of citizenship education. First 
and foremost, this thesis investigates the dimensions of qualification and 
subjectification.  

The understanding of subject knowledge through first- and second-order 
concepts provides a key if the desire is to qualify students’ understanding of 
our society, in both past and present perspectives. In citizenship education 
terms, a connection between past, present and future can offer students a 
way to develop a deeper understanding of societies. However, it is important 
to underline that the subjects of history and social science have different sets 
of tools for achieving an understanding of the world and its societies. 
Historical second-order concepts, uses of history and an understanding of 
history as constructions can only be a part of students’ qualification if they 
are used in a way that is based on historical reasoning. If teachers use history 
to make linear analogies between past and present, it might be convincing to 
students, but does not present them with the complexities of the past.   

One of the aspirations of this thesis is to conceptualise the knowledge, 
skills and abilities – or subject knowledge – in social science education. The 
second order concepts constructed in the thesis are different than the 
concepts in history, mainly because they focus on ideology and cultural 
differences and emphasise contemporary time. In citizenship education, both 
these sets of subject knowledge are needed in order to advance students’ 
ideas about societal issues. However, this advancement does not just relate to 
understanding the world as political scientists or historians, but also to 
empower them with political will and participation in democracy. Previous 
research shows that teaching needs to therefore focus more on authentic 
questions that matter to students and allow them to think for themselves (Cf. 
Parker 2003:161, Kahne & Westheimer 2006). The task of preparing 
students is seen as a common assignment for history and social science 
educators, but with different emphases regarding the sets of subject 
knowledge that are involved in these processes.  

Allowing students to take a stand and have deliberative discussions in 
school is important. History and social science education can give new 
perspectives and qualify their thinking without always giving the “right” 
answers.  One example is given in article III where students talk about their 
experiences of subjects and engagement. The opportunity for students to 
experience plurality and difference in deliberative discussions with their 
peers is one way to experience resistance (Cf. Biesta 2006 & Englund 
2000b). However, the argument in this thesis is that students could also 
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experience resistance through subject knowledge. History and social science 
are not sciences fixated with truths, but they offer ways to understand and 
interpret the world. In this sense gender theory, the Analles School or class 
theories can be ways to experience resistance to ones’ own ideas. Thus, 
history and social science education can contribute to students’ 
subjectification as well as their qualification. However, education also deals 
with knowledge and values such as common references in our history and 
democratic values. The argument is that these socialise into existing societal 
structures does not have to be seen as “truth” in the sense that they cannot be 
subject for deliberative discussions. On the contrary, knowing history and 
social science as disciplines provide tools to qualify and advance students’ 
arguments. 

An important conclusion derived from the articles is that teaching can 
make it possible to both contribute to students’ subject knowledge and also 
to their citizenship education (Cf. Jensen 1997, Karlsson 2004b, Barton 
2012a). Still, this assumes that students are invited to take part in activities 
and that students are not merely exercising disciplinary skills in class (Cf. 
Barton 2012a). 

Tensions occur between the dimensions of qualification and 
subjectification when students are allowed to have their own understanding 
of the world while scientific ideas are introduced as what might be seen as 
the “right answers”. This is challenging, but history and social science do not 
only consist of facts – it primarily involves interpretations that can offer 
different truths. Furthermore, I would argue that this might be a reason to be 
cautious concerning what a school can and cannot do in terms of allowing 
students to be emancipated through teaching. Teaching is complex and so 
many other things are occurring besides history and social science education.  

Social science and history have been depicted as interrelated subjects (Cf. 
Christensen 2012), both dealing with issues coming from human experiences 
in the past and present. Still, the subjects have had two very different 
developments in terms of research. History is an internationally accepted 
subject with a disciplinary connection to academic history while social 
science is a rather Nordic based phenomenon as a school subject with no 
equivalent discipline in academia. The development of international 
historical educational research has offered new ways to understand of the 
aim of education to contribute to students’ subject knowledge and to 
citizenship education. These developments within research have been 
important for this thesis in its aspiration to carry concepts and theories to the 
subject of social science in order to advance and develop the didactic 
research field. Two examples of this interdisciplinary aspiration are the use 
of second-order concepts to define the disciplinary approach of social 
science in article Ib, and the use of historical consciousness to discuss 
contemporary perspectives in article IV. 
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The contribution of the thesis is a more developed theoretical and 
conceptual understanding of history and social science education, especially 
through concepts that can be used in practical teaching. For instance, 
teachers can clarify what is being taught by using the proposed second-order 
concepts of social science, and students can more easily do what the teachers 
ask of them when told to analyse and interpret. Furthermore, teachers can 
discuss how they see the connection between subject knowledge and 
citizenship education. 
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Bilaga 1: Missivbrev och diskussionsteman (Artikel II)  

  Johan Sandahl 
  Doktorand, CeHum, SU 
  0709-928353 
  johan.sandahl@cehum.su.se 

 1 (2) 

 
Förfrågan om deltagande i en forskningsstudie om 
samhällskunskapsundervisningen i gymnasiet 
 
Jag heter Johan Sandahl och är doktorand i ämnesdidaktik vid Stockholms universitet. Målet 
med min forskning är att vi ska öka kunskapen om undervisning och lärande i ämnena historia 
och samhällskunskap på gymnasiet.  
 
Mitt forskningsintresse handlar i denna studie om hur elever uppfattar samhällskunskaps-
undervisningen och hur den påverkat er som medborgare. Vi lever i en tid då det händer 
mycket i vår omvärld och det gör oss ofta osäkra på framtiden. Här spelar samhällskunskapen 
en viktig roll som ett ämne som fördjupar våra kunskaper om den komplexa värld vi alla lever 
i. Samhällskunskapsämnet är ett unikt ämne, det finns bara i en handfull länder och det finns 
väldigt lite beskrivet om vad som händer i klassrummet eller hur lärare och elever tänker. En 
samhällskunskapsundervisning som är meningsfull och aktuell erbjuder kunskaper och 
förmågor som ger oss verktyg att förstå och tolka det som händer i samhället och att tänka 
runt framtiden. Jag menar att det är viktigt att utarbeta ett bra innehåll och goda metoder för 
att samhällskunskapsundervisningen ska kunna ge dessa verktyg. 
 
För att bli bättre på att förstå hur lärare undervisar, hur elever lär och hur lärare och elever 
tillsammans skapar mening och kunskap i undervisningen behöver forskarna kliva in i skolan 
och studera vad som sker där. Jag vill i min forskning undersöka samhällskunskaps-
undervisningens möjligheter genom att genomföra en så kallad fokusstudie vilket innebär att 
jag samtalar med en grupp elever där ni som grupp samtalar om frågeställningar som jag ger 
er.  
 
Undersökningen kommer att genomföras under höstterminen 2012. Jag kommer att spela in 
samtalen på MP3-spelare. Det handlar alltså om ljud- och inte om videoinspelningar. 
Eventuellt kommer också några foton att tas. Dessa kommer inte att användas på annat sätt än 
som stöd för mitt minne. Alla uppgifter och inspelningar kommer att förvaras säkert på 
Stockholms Universitet och behandlas konfidentiellt. 
 
När studien är genomförd kommer den att publiceras som en artikel i en akademisk tidskrift 
som heter Nordidactica (http://www.kau.se/nordidactica), tidigast vårterminen 2013. Skolan 
och medverkande elever kommer att anonymiseras genom att de får fingerade namn vilket 
innebär att varken skolan eller någon enskild individ kommer att kunna identifieras.  
 
Medverkan är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva 
uppge orsakerna och utan några negativa konsekvenser. 
 
Ansvarig för projektet är Johan Sandahl (forskare) och Stockholms universitet (huvudman). 
 
Ta gärna kontakt med mig om du har frågor. Det går också att kontakta min handledare 
professor Geir Skeie via mail (geir.skeie@cehum.su.se) eller per telefon (08-1207 6686). 
 
Med vänliga hälsningar,  
 
Johan Sandahl (0709/928353)    VG vänd 
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  Johan Sandahl 
  Doktorand, CeHum, SU 
  0709-928353 
  johan.sandahl@cehum.su.se 

 2 (2) 

 
 
Jag har tagit del av ovanstående information och ger härmed godkännande till att delta i 
studien. 
 
 
Namnunderskrift: __________________________________________________________ 
 
 
Namnförtydligande: ________________________________________________________ 
 
 
Ort & datum:______________________________________________________________ 
 
 
Klass: ___________________________________________________________________ 
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    Johan Sandahl 
  Doktorand, CeHum, SU 
  0709-928353 
  johan.sandahl@cehum.su.se 

 1  

 
Teman att diskutera 
 

1. Intresse)av)politik)och)frågor)som)behandlas)i)undervisningen)kring)globalisering.)
(Innehåll?)Intresse?)Politiskt)engagemang?))

 
2. Er)bild)av)syftet)med)undervisningen)(generellt,)samhällskunskap,)globalisering))

 
3. Utveckling)under)tre)års)gymnasiestudier)(kontinuitet)och)förändring,)kunskap,)

engagemang))Har)ert)förtroende)för)samhället,)demokratin)och)politiken)
påverkats)under)era)tre)år?)

 
4. Bra)och)mindre)bra)erfarenheter)med)undervisningen)i)skolan?)

)
5. Engagemang)i)och)utanför)skolan?)(samtal)i)klassrummet)och)utanför))
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Bilaga 2: Elevenkät (Artikel IV) 
 

  Johan Sandahl 
  Doktorand, CeHum, SU 
  0709-928353 
  johan.sandahl@cehum.su.se 

Använd baksidan om utrymmet inte räcker till! 1 (5) 

 
 
 
Information och godkännande till en forskningsstudie  
 

• Läs igenom texten 
• Skriv under om du godkänner deltagandet 
• Svara på frågorna 
• Lägg svaren i bifogat kuvert och klistra igen kuvertet 
• Ge kuvertet till din lärare 

 
Jag heter Johan Sandahl och är doktorand i ämnesdidaktik vid Stockholms universitet. Målet med min 
forskning är att försöka få ökade kunskaper om undervisning och lärande i ämnena historia och 
samhällskunskap, inte minst vad gäller elevers perspektiv på undervisningen. 
 
Jag vill att du så noggrant som möjligt besvarar frågorna. Jag vill inte att det du skriver ska bedömas 
av läraren och därför vill jag att du lägger ditt svar i ett kuvert som finns bifogat. Det är alltså bara jag 
som kommer att veta vem du är som skrivit texten. Möjligen kommer jag att vara intresserad av att 
göra en intervju med dig. Om du tycker att det skulle vara intressant ska du kryssa i JA under den 
frågan nedan. 
 
När studien är genomförd kommer den att publiceras som en artikel i en akademisk tidskrift. Skolan 
och medverkande elever kommer att anonymiseras genom att de får fingerade namn vilket innebär att 
varken skolan eller någon enskild individ kommer att kunna identifieras.  
 
Medverkan är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva uppge 
orsakerna. Ansvarig för projektet är Johan Sandahl (forskare) och Stockholms universitet (huvudman). 
Vid frågor går det också att kontakta min handledare professor Geir Skeie via mail 
(geir.skeie@cehum.su.se) eller per telefon (08-1207 6686). 
 
Med vänliga hälsningar,  
 
Johan Sandahl (0709/928353)     
 
Jag har tagit del av ovanstående information och ger härmed mitt godkännande till att delta i studien. 
 
 
Namnunderskrift: __________________________________________________________ 
 
 
Namnförtydligande: _____________________________________Klass:_____________ 
 
 
Ort & datum:______________________________________________________________ 
 
 
Kan du tänka dig att ställa upp för en intervju om det skulle bli aktuellt? 
 

����������� 
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  Johan Sandahl 
  Doktorand, CeHum, SU 
  0709-928353 
  johan.sandahl@cehum.su.se 

Använd baksidan om utrymmet inte räcker till! 2 (5) 

 
 

A. Skriv fem rubriker som du tycker beskriver och sammanfattar den svenska 
demokratin! Beskriv kortfattat varje rubrik och vad du menar med den. 

 
 
1. Den svenska demokratin är:_______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Den svenska demokratin är:_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Den svenska demokratin är:_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Den svenska demokratin är:_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Den svenska demokratin är:_______________________ 
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  Johan Sandahl 
  Doktorand, CeHum, SU 
  0709-928353 
  johan.sandahl@cehum.su.se 

Använd baksidan om utrymmet inte räcker till! 3 (5) 

 
B. Hur ser du att den svenska demokratin ser ut i framtiden, säg om 30-40 år? 

Vilka är de viktigaste förändringarna som skett? Förklara hur du kommer 
fram till det! 

 
 
1. I framtiden är den svenska demokratin:_______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. I framtiden är den svenska demokratin:_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. I framtiden är den svenska demokratin:_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. I framtiden är den svenska demokratin:_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. I framtiden är den svenska demokratin:_______________________ 
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  Johan Sandahl 
  Doktorand, CeHum, SU 
  0709-928353 
  johan.sandahl@cehum.su.se 

Använd baksidan om utrymmet inte räcker till! 4 (5) 

 
 
 
C. Tänk historiskt: Vilken historisk påverkan skulle du lyfta fram som viktig för 

att förstå Sveriges demokrati i dag och i framtiden? Förklara ditt val! 
 
 

 
1. En viktig faktor är:____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

2. En annan viktig faktor är:_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 

3. En tredje viktig faktor är:________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

4. En fjärde viktig faktor är:_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 

5. En femte viktig faktor är:_______________________ 
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  Johan Sandahl 
  Doktorand, CeHum, SU 
  0709-928353 
  johan.sandahl@cehum.su.se 

Använd baksidan om utrymmet inte räcker till! 5 (5) 

 
Grundläggande information 
 
Jag är:    Tjej����Kille�� 
 
Födelseår_________ 
 
Skola _____________________________ 
 
Gymnasieprogram ______________________________ 
 
Jag har läst/läser följande gymnasiekurser: Samhällskunskap����Historia�� 
 
 
I vilket land är du född _____________________ 
 
I vilket land är dina föräldrar födda _____________________________ 
 
Vilken eller vilka etnisk(a) grupp(er) anser du att du tillhör (ex: svensk, grek, kurd, 
arab)?  
 
___________________________________ 
 
 
___________________________________ 
 
 
Hur skulle du vilja placera dig ideologiskt på en vänster-höger skala? Sätt ett kryss! 
 
 
Vänster [------------------------------------------------------------------------------------------]Höger 
 
 
 
Kommentar/förklaring:______________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 


