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hans albin larsson 

Samhällsdidaktiska utmaningar!

1 En hållbar lärarutbildning, SOU 28:19; Tydlig och öppen – förslag till en stärkt 
skolinspektion, SOU 27:11; Staten får inte abdikera – om kommunalisering, SOU 
214:5; Improving Schools in Sweden: An OECD Perspective.

Kunskap och bildning
Vi vet att kunskaper kan vara både föränderliga och bestående. Vissa saker måste vi 
nöta in för att få dem att fastna medan andra slår rot utan att vi behöver anstränga oss 
det minsta. Vi vet också att motivation är en viktig faktor bakom våra förutsättningar 
att lära men också att det inte alltid räcker. I äldre skolformer prioriterades på grund-
läggande nivå ofta inpräntandet av baskunskaper men för vissa elever var detta endast 
ett första steg som snabbt övergick till reflektion och sökande efter kausala samband 
samtidigt som nya fakta lärdes in. Folkskolans, realskolans, flickskolans och det gamla 
gymnasiets undervisningsformer och kunskapsinnehåll är väl kända. Skolreformerna 
vid 19-talets mitt avsåg att vidga möjligheterna för fler att nå högre nivåer med sina 
studier men de innebar också att nya undervisningsformer och nytt kursinnehåll inför-
des. Samhället förändrades och därmed skolan. 
 I skolans uppdrag har traditionellt legat att ge eleverna en grundläggande allmän-
bildning samt, i tilltagande grad i högre klasser, en specialisering mot fortsatta studier 
eller yrkesverksamhet. I de ämnen som eleven inte fortsätter att studera blir gymnasie-
kunskaperna slutstationen. Hur många har till exempel inte försökt erinra sig skolkun-
skaper i tyska när man senare i livet plötsligt behövt uttrycka sig på detta språk? Mot-
svarande gäller för kunskaper i de flesta ämnen. En kvalificerad allmänbildningsnivå 
fanns genomgående i de studieförberedande gymnasielinjerna, alltså fram till 1994 års 
läroplaner. Sedan vet vi att såväl allmänbildning som språklig förmåga hos dem som 
lämnat gymnasieskolan, de blivande studenterna, har förändrats och dessutom dras-
tiskt. Orsakerna till detta är sammansatta men ändå förhållandevis välkända. I såväl ett 
flertal offentliga utredningar om behovet av en förbättrad lärarutbildning, om inrättan-
det av en skolinspektion, om kommunaliseringens effekter och därtill internationella 
rapporter kring svenska elevers kunskapsnivå i internationell jämförelse samt OECD:s 
bedömning av vad som inte fungerar i det svenska skolsystemet, har problematiken 
kring den svenska skolans sviktande kvalitet genomlysts.1 Frågan som i detta samman-
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   hang kan ställas är: hur har detta specifikt påverkat villkoren för undervisning i de sam-
hällsvetenskapliga ämnena? De samhällsdidaktiska utmaningarna utgörs dels av hur vi 
kontinuerligt ska möta de normala och självklara förändringarna inom de samhällsve-
tenskapliga kunskapsfälten, dels hur vi undervisningsmässigt, didaktiskt, ska gå till väga 
för att möta de tidsbundna svårigheter som finns i form av varierande skolkvalitet och 
varierande förkunskaper hos elever och därmed studenter. Bland de tidsbundna svårig-
heterna, präglade av senare decenniers politiska beslut, utgör rent organisatoriska frågor 
en viktig del. Det kan gälla sådant som skolans organisation och styrning eller högskolans 
organisation och ledning, det vill säga samhällsutmaningar som i hög grad påverkar 
villkoren för lärande och kunskapsinhämtning inom många ämnesfält och kunskaps-
områden. Införandet av näringslivsmetoder i den akademiska världen har diskuterats 
återkommande under senare år. Inspiration från New Public Management anses av kri-
tikerna ha förstört högskolans kollegiala organisation präglad av fritt kritiskt tänkande. 
I stället har en linjeorganiserad pyramid med olika typer av ”chefer” införts och den ve-
tenskapliga kompetensen och kvaliteten i undervisningen har skjutits i bakgrunden till 
förmån för snabb genomströmning, kortsiktiga produktionsmått och en ökad byråkra-
tisering. Kort sagt: både forskningen och undervisningen blir enligt kritikerna lidande 
jämfört med om den hade fått styras av de professionella.2 

Samhällsdidaktik
Den samhällsvetenskapliga utbildningen vid universitet och högskolor sker i en rad 
discipliner och program. När det gäller skolan är det en annan ordning. Grundskolan 
ska, som enda obligatoriska skolform, ge alla en grundläggande medborgarkunskap där 
samhällsdimensionen är en viktig del. Den betonas inte enbart i enskilda ämnen utan 
i mycket hög grad också i läroplanen. Den grundläggande medborgarutbildningen 
förutsätts numera byggas på i gymnasieskolan. En viktig del i den omvärldskunskap 
som våra elever förväntas skaffa sig genom sin skolgång utgörs av innehållet i de sam-
hällsvetenskapliga ämnena,3 på grundskolenivå sedan snart 5 år tillbaka benämnda 
som de samhällsorienterande ämnena. Denna benämning och indelning är emellertid 

2  Se t.ex. Stilhof Sörensen & Olsson (21); Att göra rätt även när ingen ser på (21); 
Erikson & Gustavsson (217).

3  Dessa benämndes från 197-talet såsom de ”samhällsorienterande ämnena”, 
förkortat SO, vilket med tiden blev ett uttryck för grunda ambitioner, eftersom 
undervisningstiden reducerades och lärarna som sattes att undervisa i dessa ämnen 
inte alltid själva hade utbildning i dem. I läro- och kursplanerna från 211 finns inte 
begreppet ”SO” men på mellanstadienivå talas om ”samhällsorienterande ämnen”.   
I timplanen för grundskolan finns fortfarande den senare benämningen kvar.
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i hög grad av skoladministrativ art. Sedan 197-talet har inom den svenska skolan de 
samhällsvetenskapliga ämnena utgjorts av geografi, historia, religionskunskap och sam-
hällskunskap. De har alla sina speciella egenskaper av vilka några förtjänar att lyftas 
fram. Geografi är till lika delar ett naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt ämne. 
Det går inte att förstå geografi om man skulle bortse från dess naturvetenskapliga del. 
Dess mest särskiljande drag från andra ämnen är att det tillför en rumslig dimension. En 
grundläggande kunskap om geografiska begrepp, kartans utseende och naturgeografins 
egenskaper utgör en förklaringsdimension också i de andra samhällsämnena. Det betyder 
att geografiska aspekter och omständigheter inte bara kan utan måste integreras i de andra 
ämnena om dessa ska bli begripliga. Vad vore historia, religionskunskap och samhällskun-
skap utan en geografisk dimension som förklaringsgrund? Historieämnet är speciellt på så 
sätt att det kretsar kring tidsdimensionen. Det handlar om förfluten tid och hur vi i nuet 
betraktar det förflutna. Om eleverna efter sin skolundervisning i historia emellertid inte 
skulle ha uppfattat huvuddragen i den historiska förändringsprocessen, tillägnat sig en viss 
kronologisk reda, då har de inte begripit mycket av vad ämnet är tänkt att ge. De even-
tuella kunskapsrester som finns blir osammanhängande lösa fakta som flyter omkring i 
en rymd där vare sig händelser, epoker eller successiv teknikförändring kan förklaras eller 
förstås. Historia som ämne kan aldrig existera på ett meningsfullt sätt om inte eleverna 
kan bygga upp en grundläggande kronologisk reda. Tematiska studier i historia hänger i 
luften om de inte kan knytas till tidsbundna sammanhang. 
 Religionskunskapsämnet, som är icke-konfessionellt, ska ge eleverna kunskap om 
olika religioner och deras viktigaste egenskaper samt om etisk problematik. Det är svårt 
att se hur det skulle vara möjligt utan koppling till historia eller geografi. Kan man 
tänka sig att förekomsten och utbredningen av islam eller kristendom skulle kunna 
förklaras utan en historisk respektive rumslig dimension? Ämnet samhällskunskap, av-
slutningsvis, var vid sin tillkomst under 19-talet närmast ahistoriskt. Det skulle ge 
kunskaper om samhällsförhållanden sådana de framstår i nuet. Flera universitetsdisci-
pliner skulle tillsammans bilda bas för samhällskunskapsämnet, främst statsvetenskap, 
därnäst nationalekonomi men även sociologi och kulturgeografi. Till detta har senare 
lagts även juridiska och medievetenskapliga inslag. Samhällskunskap är i hög grad ett 
aktualitetsämne och avsikten är att eleverna ska utveckla rutiner för att följa samhälls-
utvecklingen med en kritiskt granskande förmåga. I såväl historia som samhällskun-
skap utgör träning i källkritik en viktig och återkommande dimension. Sammantaget 
för ämnena kan sägas att undervisningen i dem ska vara fri från religiösa och politiska 
ställningstaganden utom när det gäller att slå vakt om de värden kring demokrati och 
jämställdhet som framgår av såväl regeringsformen som läroplanens värdegrundsdel. 
 Problematiken kring lärande och undervisning när det gäller samhällsförhållanden 
kan kallas samhällsdidaktik. Det betyder inte att allt sker inom den organiserade un-
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dervisningens ram. Mycket av det vi lär oss kommer från kunskapsinhämtande i andra 
sammanhang men eftersom skolan har en tydlig uppgift att ge alla elever ett visst mått 
av kunskap och förståelse inom de samhällsvetenskapliga ämnena måste skolundervis-
ningen förstås ta hänsyn till vad som sker i samhället utanför skolan. Samhällsämnena 
ska inte enbart handla om samhällsförhållanden, de ska också studeras utifrån vilka 
möjligheter till lärande som erbjuds genom samhället.4 

En möjlig väg till framgångsrik undervisning – DISA-modellen 
Den huvudsakliga problematik som denna publikation behandlar är hur elever och 
studenter ska kunna tillägna sig så goda kunskaper som möjligt inom de samhällsve-
tenskapliga ämnena. Det förtjänar att understrykas att om ambitionen att göra fler, 
helst alla, människor till kritiskt tänkande individer ska kunna nå framgång behöver 
vi ha en utbildning som främjar detta. Det behövs både gedigna ämneskunskaper och 
återkommande träning i kritisk reflektion. Man måste helt enkelt kunna något för att 
ha förutsättningar att etablera ett kritiskt tänkande. Att värdera information, påståen-
den, normer, propaganda, grupptryck etcetera fordrar kunskap. Den som saknar detta 
blir ett lättfångat byte för demagoger, åsiktstorpeder och trendsättare. Det kritiska tän-
kandet kan ses som ett vaccin mot medlöperi men fordrar ständigt näring i form av 
kunskapsunderlag och analysträning. Detta kan inte minst de samhällsvetenskapliga 
ämnena ge när undervisningen i dem utformas på rätt sätt. Därför ställs undervisnings-
problematiken i centrum i de texter som publiceras i denna bok. 
 Hur man ska undervisa för att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt har varit 
ett ständigt diskussionsämne så länge det har funnits skolor. Problematiken har venti-
lerats alldeles särskilt där man utbildar lärare men även vid universitet och högskolor 
samt inte minst i samhället bland allmänheten. Alla har en relation till undervisning ut-
ifrån egna eller nära anhörigas erfarenheter. Enlig skollagen från 21 ska all utbildning 
vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket ger en viss ram. Vidskepelse, 
plötsliga hugskott och jippon ska således inte påverka undervisningen. Ramen är dock 
mycket vid och behöver anpassas efter de specifika förutsättningar som finns för varje 
undervisningssituation. Skolverket har försökt förklara genom att använda begreppet 
”forskningsbaserat arbetssätt”. Detta sägs vara följande:

Forskningsbaserat arbetssätt i skolans vardag. Det forskningsbaserade arbetssättet 
bygger på ett vetenskapligt förhållningsätt som bör genomsyra verksamheten. Grunden 
är att systematiskt undersöka den egna verksamheten med hjälp av relevant forskning 
och beprövad erfarenhet. … För att omsätta skollagens krav på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet krävs ett forskningsbaserat arbetssätt, där form och innehåll 

4 Samhällsundervisningens föränderliga villkor beskrivs i Larsson (212), s. 11–3.
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i skolans och förskolans verksamhet bygger på bästa tillgängliga kunskap – evidens – 
bestående av dessa båda komponenter. 5

De flesta erfarna lärare vet att en rad faktorer påverkar förutsättningarna för under-
visningen. De didaktiska grundfrågorna ”vad, varför och hur” kan knappast besvaras 
övertygande utan att förutsättningarna klargjorts. Vi kan enklast besvara frågan om 
”vad” genom att gå till styrdokumenten men vi vet att kursinnehållet ofta är mer om-
fattande än den tid som står till förfogande medger, varför faktiskt frågan om ”vad” är 
mycket relevant. Den utgör också en del av svaret på i vilken ordning som kursinnehål-
let ska tas upp. Av särskild betydelse är förstås vilka eleverna är, socialt, ålders- och in-
tressemässigt. Detta påverkar sedan svaret på ”hur”-frågan. Undervisningens upplägg-
ning beror på bland annat detta men givetvis i mycket hög grad också på vem läraren 
är. Ska något särskilt betonas är det kanske betydelsen av elevernas förförståelse kring 
det undervisningen gäller. Vad kan de och vad har de förutsättningar att begripa? Detta 
blir en naturlig utgångspunkt för läraren. Inom forskargruppen DISA, Didaktik inom 
samhällsämnena, vid Linköpings universitet samt Högskolan för lärande och kommu-
nikation i Jönköping (HLK), har en modell formulerats för hur framgångsrik under-
visning skulle kunna planeras. Den utgår från ovanstående kända omständigheter och 
syftar egentligen endast till att påminna nya och gamla lärare, såväl inom skolan som 
den högre utbildningen, om att utgå från elevernas eller studenternas förutsättningar 
när kursinnehållet ska anpassas till undervisning. En ständig svårighet är tidsdimensionen, 
tiden till förfogande, som ingen lärare kan bortse från. Oberoende av detta kan DISA-
modellen nämnas som en möjlig väg att precisera ramen för en framgångsrik undervis-
ning. Ordet ”studenter” kan bytas ut mot ”elever”. 

5  Skolverket, Forskningsbaserat arbetssätt för ökad kvalitet i skolan.
  Vid Linköpings universitet återfinns forskningsmiljön Didaktik i samhällsämnena 

(DISA) vid Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK).  
HLK utgör en del av Stiftelsen Högskolan i Jönköping. 

DISA-modellen
Dokumentera förkunskapsnivå, studenternas kunskapsmässiga ingångsvärden

Inventera gällande mål och kunskapskrav, det studenterna ska behärska efter 
genomgången kurs

Skapa sammanhang för studenterna genom att anpassa undervisningen   
till befintlig kunskapsnivå med sikte på att nå mål och kunskapskrav 

Avstäm kunskapsnivån till befintliga mål och kunskapskrav, studenternas 
kunskapsmässiga utgångsvärden
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Eftersom samhället är föränderligt är också skolan och högskolan föränderliga. Det be-
tyder att förkunskapsnivåerna alltid kommer att skifta. För den som undervisar är det 
av största vikt att utgå från realistiska förhållanden när undervisningen planeras. Där-
för är återkommande genomlysningar av förkunskaper nödvändiga. De gällande målen 
och kunskapskraven kommer också att skifta men stegvis, i den takt som styrdoku-
menten ändras av politikerna. Så länge de gäller utgör de ett rättesnöre för lärarna, det 
innehåll som eleverna eller studenterna ska behärska och de mål som ska nås genom 
utbildningen. Att skapa sammanhang är den stora didaktiska uppgiften, viktigare än 
annat. Om eleverna och studenterna ska ha med sig mer än spridda faktakunskaper el-
ler övergripande ytligheter måste undervisningen i anslutning till läroböcker och andra 
läromedel leda till sammanhangsförståelse. Det är kring denna punkt utvecklingsar-
bete på alla nivåer bör inriktas, även om det inte är möjligt att finna metoder som är 
generellt fungerande. Erfarenheter om vad som fungerar i vissa sammanhang är dock 
alltid värda att diskutera. Avslutningsvis, att avstämma kunskapsnivån efter genomförd 
undervisning eller avslutad utbildning är av betydelse för att veta vilken verklig effekt 
utbildningen hade. Visst kan vi tro att det vi gör är klokt och meningsfullt men det är 
bättre att veta. Om vi tar reda på vad våra elever eller studenter har för kunskapsmäs-
siga utgångsvärden vet vi också på vilka punkter vi behöver förbättra oss. En empirisk 
grund för fortsatt utvecklingsarbete skapas. 

Samhällsdidaktiska utmaningar i två temarubriker
Denna bok syftar till att belysa en del av den problematik som är knuten till undervis-
ning kring samhällsfrågor, i all synnerhet i de samhällsvetenskapliga ämnena. Den kan 
av naturliga skäl täcka endast mindre delar av detta gigantiska omfång. Förhoppningen 
är att texterna ändå ska kunna ligga till grund för en fortsatt och fördjupad debatt kring 
de ämnesfält som behandlas samt att de ska kunna användas i lärarutbildningen som 
underlag för reflektioner kring såväl skol- som högskoleundervisningens innehåll och 
former. Även inom fortbildning kan bokens texter passa in, eftersom de är skrivna för 
att kunna förstås även av den som inte har specialkunskaper inom det ämne som be-
handlas. Boken utgör därtill ett exempel på samverkan mellan lärare av olika kategorier 
och studenter. Bland författarna är såväl lärarstudenter, grundskollärare, gymnasielärare 
och olika högskolelärare representerade. 
 Tre dimensioner återfinns i de följande texterna, nämligen dels lärarutbildning och 
samhällsdidaktik, dels skolundervisning och samhällsdidaktik, dels samhällsdidaktik i 
samhället. Vissa av texterna är koncentrerade på en dimension medan andra spänner 
över flera. Boken är uppdelad under två temarubriker, Lärarutbildning och samhällsdi-
daktik respektive Skolundervisning och samhällsdidaktik. 
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Tema lärarutbildning och samhällsdidaktik
Universitetslektorn i didaktik rebecka florin sädbom skriver i sin artikel Att ut-
bildas för att utbilda – en didaktisk reflektion om att undervisa blivande ämneslärare om 
den komplexa relationen mellan blivande lärare och undervisande lärare vid högskolan. 
Hon menar att det uppstår ett spänningsfält mellan vad vi vill att studenterna ska ut-
veckla och vad vi gärna själva håller kärt i fråga om vedertagna positioner, välbekanta 
teorier och kunskapsområden. För att lyfta detta behöver komplexiteten erkännas men 
det behövs också en vidare diskussion om universitets- och högskolelärarens ämnes-
specifika kunskapsbas.

R

Universitetslektorn i geovetenskap mikael gustafsson reflekterar i sin text Finns det 
på kartan? – om lärarstudenters förkunskaper i geografi kring de varierande förkunska-
perna, deras orsaker och vad de betyder för möjligheten att tillgodogöra sig högskolans 
undervisning och utbildning. Han presenterar också uppslag till hur skolans geogra-
fiundervisning kan stärkas didaktiskt och understryker vikten av fortsatta undersök-
ningar kring studenters förkunskaper för att högskoleutbildningen ska kunna anpassas 
för att ge bästa möjliga resultat. 

R

Universitetslektorn i samhällskunskap berndt h. brikell analyserar i artikeln Upp-
satsskrivning i samhällskunskap för ämneslärare – erfarenheter och reflektioner tio års upp-
satshantering, handledning och examination, i samhällskunskap. Han noterar bland 
annat att studenterna med tiden blivit allt mindre självständigt arbetande och numera 
behöver betydligt fler instruktioner än tidigare. En annan reflektion är att studenter 
som skriver uppsats i par tycks undgå att bli underkända men också att de heller inte 
når det högsta betyget. Examinatorerna varierar och när det gäller frågan om hur kva-
liteten på uppsatserna utvecklats är hans slutsats att detta endast kan avgöras om man 
jämför och bedömer uppsatserna efter samma kriterier.

R

Historielärarstudenten angelica svensson har författat texten Vem blir historielärare? 
En kvalitativ intervjustudie om elva studenters tankar kring sitt yrkesval och sin utbildning. 
I denna reflekterar hon över de skäl studenter har angivit till varför de valt att utbilda 
sig till historielärare. Många hade andra skäl än att de var intresserade av historia. De 
uppfattade heller inte den akademiska progressionen som angelägen utan hade före-
dragit att lära sig mer grundläggande fakta. Hon frågar sig: Bör högskolan höja ribban? 

R
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Universitetslektorn i historia anders dybelius reflekterar i sin artikel Varför läser man 
till lärare i historia? Några kritiska reflektioner kring en enkätundersökning bland nya his-
toriestudenter bland annat över studenternas inställning till sin utbildning och till sina 
historiestudier. Han noterar bland annat att det råder stor skillnad mellan hög- och låg-
presterande. Vissa med låg förkunskapsnivå tycks tro att förkunskaper inte spelar någon 
roll och att de ändå inte behöver göra någon direkt arbetsinsats. Detta är troligen en 
förklaring till skiktningen mellan de bättre och sämre studieresultat i historia vi idag ser 
bland studenter på ämneslärarutbildningen, konstaterar han.

Tema skolundervisning och samhällsdidaktik 

Ämnesläraren linus karlsson har författat texten Anpassningarnas dilemman – sam-
hällskunskapslärares syn på extra anpassning. I denna fokuserar han på lärarnas egna upp-
levda verklighet i arbetet med olika typer av stödåtgärder för elever som blir föremål för 
extra anpassning. Alltför mycket läggs på lärarna. Han konstaterar att lärarna tycker att 
skolan i dess helhet ska axla ansvaret för extra anpassningar och inte som så ofta hittills 
överlåta det på lärarna att lösa på egen hand.

R

Grundskollärarna linda idebäck och åsa halvardsson analyserar i sin text Kvinnor 
och män i media – didaktiska reflektioner kring undervisning i samhällskunskap villkoren 
för ett normkritiskt arbete i skolan. På basis av en intervjuundersökning bland mellan-
stadieelever diskuterar de hur mediernas bild av vad som är normalt påverkar elevernas 
uppfattningar om kön, kroppar och HBTQ. De konstaterar angående den bild medi-
erna ger: ”Studien och våra egna erfarenheter har visat att de främst är i dessa samman-
hang stereotypa könsnormer förmedlas och därför kan skolan behöva vara den plats där 
andra alternativ och möjligheter ges.” 

R

åsa nersäter, gymnasie- och förstelärare, och rebecka florin sädbom, univer-
sitetslektor i didaktik, har författat artikeln Förstelärarens roll för skolutveckling – ett 
forsknings- och förstelärarperspektiv, i vilken de utifrån en genomförd högskolekurs för 
förstelärare diskuterar på vilket sätt en sådan kurs kan utgöra en bro mellan teori och 
praktik, skola och förstelärare, i korthet hur akademi och skola kan mötas för att över-
brygga gapet mellan teori och praktik. De konstaterar att lärare behöver ges möjlighet 
att komma in i ett sammanhang där lärare och forskare möts och tillsammans bildar 
kunskap om frågor genererade i praktiken av lärare och för lärare.  

R
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Universitetslektorn i didaktik carl-johan svensson och tobias samuelsson, uni-
versitetslektor i sociologi, ger i artikeln Museet i bilderboken – verklighetens museer utma-
nas av stereotypa böcker en översikt av hur museer gestaltas i bilderböcker. Författarna 
visar på diskrepansen mellan verklighetens museer och de museiideal som bilderböck-
erna ger uttryck för. De pekar på vikten av att läsarna – barn, föräldrar, pedagoger – 
uppmärksammar att materialet inte sällan ger stereotypa och delvis obsoleta föreställ-
ningar av vad ett museum är.

R

Professorn i historia hans albin larsson analyserar i sin text Historieundervisningens 
framtid – en oviss historia, mot bakgrund av samhällets och skolans gradvisa förändring, 
hur skolans historieundervisning fått starkt förändrade villkor. Han konstaterar att lä-
rarrollen blivit en annan, att innehållet i kurserna ändrats samt framför allt att under-
visningstiden minskats starkt, varför sjunkande kunskaper bland elever och studenter 
är närmast logiska följder. Detta ställer emellertid stora krav på att högskolans kurser 
utgår från realistiska förutsättningar och han anvisar förslag till hur historieundervis-
ningen trots omständigheterna skulle kunna stärkas i såväl skolan som inom lärarut-
bildningen. ■
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